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K i s f a l u d y S á n d o r . 
(1772-1846 . ) 

Kisfaludy Sándorról sokszor irt már a Vasárnapi Ujság, de ínég 
nem közié arczképét — pedig ki érdemelné azt inkább, mint ő? 

Végig nézve ama hálás tiszteletet érdemlő úttörők lelkes 
csoportján, a kik félszáz évvel ezelőtt a veszni indult magyar nyelv 
dolgát szivükre vették s érte előítélettel és életgonddal szem.be-
száÜva, az alvó irodalmi élet len
dítésére s kalauzolására szent 
szövetségben egyesültek : köztük 
ezen férfit, az első sorban találjuk. 
De Kisfaludy Sándornak nemcsak 
azon, többekkel közös nagy ér
deme van, hogy az Öntudaton 
kivül minden más, anyagi vagy 
szellemi jutalom reménye nélkül, 
a nemzeti nyelv apostolául 'sze
gődött akkor, midőn ezt az ide
gen ösvényre tévedt mivelődés 
közvéleménye bohó idővesztege
tésnek tartotta s megvetette, av-
vagy kinevette, neki különös 
köszönettel is tartozik az iroda
lom, mert ö volt első, ébredező 
költészetünkben, a ki az idegen 
formák mellőzésével hangot, ala
kot a nemzeti kedélyből merített. 

Kisfaludi Kisfaludy Sándor 
— Károly testvérbátyja — szü
letett Sümegeu, Zalamegyében, 
1772, sept. 23-án, jó birtokú ne
mes családból, melly magát Csák 
Mátétól származtatta. Alsóbb is
koláit kitűnő sikerrel Győrben 
végezte, a bölcsészetet Pozsony
ban; de itt már idejét csak rész
ben áldozta az iskolai tanulmá
nyoknak, jobban érdekeltetvén 
egyfelől Schiller és az elszórva 
jelentkező magyar költészet, más 
felöl az 1791-ki mozgalmas or
szággyűlés hazafias jelenetei által. 

Az országyülés előtt szünőráit a várban, a magyar lelkű 
papnövendékeknél, az országgyűlés alatt pedig az ülésekben, 
szinházban és zenével töltötte. — Kedvencz s jól kezelt hang
szere a hegedű s eleinte az obolya is voltak. 1786. óta özvegy 
atyja látván, hogy nyolcz gyermeke közt legnagyobb fia Sándor, 
kevésbé a kenyértudományokra, mint inkább zenére s iroda-

K I S F A L U D Y S A . N ' D ü K 

lomra baj lik, hogy a gyakorlati élet számára, mig nem késő, 
megtartsa, 1792-ben haza vitte s törvényre szánván, Husztit éa 
Verbőczyt adta kezébe s ezek tanulására szigorúan rászorította. 
A fiu nappal a „Corpus juris"-t tartotta maga előtt, éjjel magyar 
könyvet olvasott, s lopva két szomorujátékot irt : „Ulysses é$ 

Penelope"-t, meg „Seneca halá
lát." Hanem az erőtetett életbe 
hamar beleunván, katonaságra 
kívánkozott s apjának is bele-
egyeztével, mint hadapród a most 
Hannover, akkor Lipót nevet vi
selt huszár ezeredbe lépett, ide 
azért, mert ez Erdélyben tanyá
zott, mellyet látni gyermeksége 
óta kedvencz vágyai közé tarto
zott. Elment hát a lelkes iíju, ma
gyar nyugotról magyar keletre. 

Ez ut volt a fordulópont 
szellemi életében s határozott 
egyszersmind irodalmi munkás
ságára nézve, nem lesz hát ér
dektelen egy ez időben kelt leve
lének ide vonatkozó sorait kije
gyeznünk. — „Nyires nevezetű 
faluban kellett meghálnunk — 
irja Kolozsvárról, Skublics Imre, 
zalai főjegyző barátjának — a 
gondold el, mint elszomorodtam: 
Erdélynek, hol magyarokat vél
tem találni, mindjárt első helysé
gében egy lelket sem leltem, a 
ki magyarul értsen, — mind oláh 
volt. Búmban nem tudtam aludni. 
Vége, gondolám, a magyar nem
zetnek, melly már cBak ugy áll 
fenn, mint egy hajdani erős vár
nak most naponkint düledező, 
hulló, végre egészen eltűnő omla
déka! — S ezen szivet szaggató 
órámban itt Kolozsvárt, hol még 

rokon magyar sziveket leltem, eltökélettem magamban, hogy én 
szegény magyar nemes ifju, de azon régi igaz magyarok ivadéka, 
kik a magyarnak hazát szereztek és egy nagy, dicső nemzetet ala
pítottak, homályomba rejtezve, akár mint katona, akár mint egy
szerű polgár, szivem véréből, hazafiúi érzelmeimből, mint a selyem
bogár, egy fonalat fonok, mellynélfogva veszni indult nemzetiség* 
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günket, magyar nyelv, érzés és írás által, ha csak kevés időre is, 
életben tartani segítsem. Magam fogok irni és a szivekhez szólani; 
mit, mikép : még magam sem tudom" stb. (1793.) 

Hlyen lelkesüléssel, illyen erős elhatározással lépett Kisfaludy 
Sándor az irodalom küzdterére. 

Erdélyben ezredbeli tiszttársai részéről, mint jó családból való 
mivelt ifju, szíves fogadásra talált s nyolcz hónapi szolgálat után 
1793-ban mind ezredénél, mind Zalamegye részéről a magyar kir. 
testörségnél hadnagygyá lett, s önképzés tekintetéből ez utóbbit vá
lasztván, állomását Bécsben még azon évben elfoglalta. Itt egészen 
tanulmányoknak élt; az olasz és franczia nyelveket csakhamar 
magáévá tette s rövid időn tetemes ismeretkörre tett szert. 

Ismeretségben vagy barátságban állott Bécs minden irodalmi 
vagy művészeti nevezetességével, a magyarok közt Görög Deme
terrel (bg. Eszterházy Pál nevelőjével), Kerekessel (a „Magyar Hír
mondó," akkori szerkesztőjével) Sándor Istvánnal, Takács Józseffel 
(Festetich László nevelőjével) és Bacsányi Jánossal; az idegenek 
közt Beethovennel, a hires zeneszerzővel is. Időközben szabadsággal 
haza rándulván, a badacsonyi szüreten megismerkedék Szegedy Ró
zával, Mező-szegedi Szegedy Pál zalai alispán bájos leányával, (kit 
költeményeiben Liza név alatt örökített meg), — s keblében élénk 
hajlandóság támadt a szellem- és kellemdus ifju leány iránt, kinél 
akkor viszonti rokonszenv boldogító jeleit hitte észrevehetni. Az
alatt Kisfaludyt, hat más testőr-társával együtt olaszországi gar-
nisonba rendelték. E bánásmód, melly katonai felfogás szerint 
hátratétellel egyen-értékü, már magában sértette az érzékeny 
keblű ifjút. — Midőn pedig búcsúzni otthon levén, imádottja 
szivét is meghűltnek tapasztalta maga iránt, vagy tán vélte 
tapasztalni, e hidegséget hátratétetéséből magyarázván, bánata 
tetőpontját érte el s kétségbeesve távozott Olaazországba. — 
Ekkor szülemlettek a „Kesergő szerelem" első eszméi. — Mi
lánónak I. Napóleon által történt bevétele folytán, az elfogott 
őrséggel Kisfaludyt is Francziaországba s épen a „dalok hazá
jába" a mandola-erdös Provence-ba kisérték, — honnan azon
ban néhány hónap múlva becsület-szavára haza eresztették. — 
Visszatértével a Wallis gyalog sorezredbe lön áttéve, hol 1796-
ban föliadnagygyá lépett elő, s mint illyen járta meg Würtember-
get és Németország nagy részét, mindenütt meglátogatván a vár
romokat s egyébb történeti nevezetességű emlékeket. Magyar az 
egész ezredben csak egymaga levén , elmélkedésre s tanulmá
nyokra elég ideje volt. Itt fogamztak Regéi, mellyek legelső, homá
lyos alapeszméi azonban már otthon, a szép Balaton-vidék regényes 
táján, Szigliget, Csobáncz, Tátika romjai alatt keletkeztek. — 
Részt vett az 1799-ki véres, de szerencsés rajnai hadjáratban. — 
Ez év elején erőszakkal fakadt ki kebléből egy szózat ahhoz kit 
feledni nem tud. A kezdeményt válasz, — ezt sűrű levelezés kö
vette, minek végeredményéül 1800 ban bucsut vett a katonai pá
lyától s házassági szövetségre lépett Szegedy Rózával. Lakását az 
ifju pár eleinte Kám-ban, Vasmegyében, majd 1805 óta Kisfaludy 
családi birtokán, Sümegen vette. A boldog szerelem karjai közt, 
mezei gazdaság közben, költészet tette foglalatosságát. 

Müveivel főkép az ifjúságra és nőnemre kívánván hatni, olly 
hangot igyekezett eltalálni, melly a szívhez legközelebb essék : 
milly siker koszorúzta törekvését a következés leghathatósabban 
bizonyítja. 1801-ben kisérlet gyanánt névtelenül kiadta a bécsi 
,Magyar Hirmondó"-ban szerelmi dalai harmadikát s még az évben 
aztán az egész első részt, „Himfi szerelme?' (1-sőrész.) „Kesergő sze
relem" czimmel. Sem azelőtt, sem azóta magyar könyv olly gyors 
és erős hatást nem gerjesztett. Iliinli neve szájról szájra járt és 
elterjedt a két hazában, s a nagy ismeretlen közfigyelem és érdek 
tárgya lett. Nevét mégis csak hat év múlva, 1807-ben, a második 
kiadás előszavában fedezte fel, mikor aztáD, a n ik részt is, a „Bol
dog szerelmet" kiadta. Ugyanazon évben látott világot tőle : „Re
gék a magymr előidőkből'* (másodszor kiadva 1818-ban), mellyek 
nevének népszerűségét még magasabb fokra csigázták, s az iroda
lom iránt ébredt részvétnek egészen uj lökést adtak. 

1809-ben a zalai felkelt nmeességhez őrnagyul választották s 
mint illyet József nádor, a felkelés vezére, szárnysegédi minőség
ben maga mellé vette. A nemzeti nyelv bajnokai addig sok ki
csinylő megvetésben részesültek; most a nádor magas példája ha
tott. Kisfaludy kitüntetésében — s méltán — mindenki az irodalom 
megtiszteltetését látta. A franczia háború bevégződésével az insur-
rectio történetének megírása is Kisfaludyra volt bízva, — erre 

fordított egész esztendei fáradságos munkát. 1828-ban tagja volt a 
Tudós Társaság alapszabályzata kidolgozására nádorilag kiküldött 
választmánynak, s a társaság megalakultával ugyan oda a nyelvtu
dományi osztály első vidéki rendes tagjává választatott. 1831-ben 
lankadatlan lánggal égő honszeretétöl ösztönöztetve, Balaton-Fü
reden, mint a magyar középosztály leglátogatottabb fürdőjén, ada
kozás utján csinos színházat építtetett, melly Zalamegye végzése 
szerint egyedül a magyar színművészet szolgálatára van szentelve. 
Időközben számos kisebb versezetet, színmüvet, tankölteményt, re
gét irt, melly utóbbiakat, például „Dobosi"4- „Gyula szerelmé"-t 
ki ne ismerné ? 1 

Külsőleg középtermetűnél nagyobb, erős, vállas férfi volt, 
nagy, szélesen boltozott homlokkal. Haját még 24 éves korában 
Milanóban elvesztette, a várörségben uralgott ragály folytán. Egyé
niségűk- s vérmérsékletükre nézve, a két testvér teljesen különböző 
volt. Károly a társaséletben komor és hallgatag, írásaiban a vi
dámság példányképe ; ellenben Sándornak módja, beszéde jókedvű, 
eleven, — mig müvei a méla bánat búskomor fátyolával vannak 
borítva. Egyébiránt : nemes, melegen érző keblű, tántoríthatatlan 
jellemű, szinleni képtelen, vérmes természetű ember, mi nem egy
szer kedvetlenségbe hozta, s néha tulságra is ragadta, mint 
Kazinczy elleni polémiájában. 

Kisfaludy Sándor irodalmunk zsenge korának zászlósai közöl 
azon kevesek sorába tartozik, kik szép nyelvünknek e század má
sodik negyedében nyert diadalait megérve, megérték az általuk hő 
gonddal elvetett mag megtermékeny ülését. Igy halt meg még jókor 
1846-ban 74 éves korában. Z—y K—ly. 

Tavasz, nyár, ösz, tél. 
T A V A S Z . 

McBolyg a kikelet, nyíló virágai 
Mint az ifju kornak reménye a álmai: 
Gyönyörben ringatják a szenvedő kebelt, 
Miként a harmat, a szomjas virágkehelyt. 

Zengnek virányain énekes madarak; 
Dalaik a szívhez érzően szótanuk, - - » 
Mindenütt Öröm van, élet s virágozás, 
Légy üdvöz általam, dicső feltámadás. 

N Y A B.= 

Tavasz virágiból, mi lelkemre hatott, 
Még érzem az édes bűvölő illatot, 
Midőn a kebelén áldást érlelő nyár, 
Gazdag szép remények kalászával kínál. 

Ott van a tavasz is a rengő kalászban, 
Ifjúi öröm a férfiság korában, 
Mind közelebb jő a valóhoz s magába 
Megtér a lélek is az élet nyarába. 

Ö S Z . 

Künn a természetben hervadó virágok 
Hulló és megszáradt levél, a mit látok; 
Hlyen az élet is, múlnak örömei, 
Mint fák és virágok hulló levelei-

De mégis kedves ez, mert a hervadásban, 
Elvirult költészet, néma borongás van ; 
S a reményeitől megfosztatott kebel, 
Szeret búsongni a hiüló levelekkel. 

T É L . 

Zúg az északi szél, dühöng a zivatar, 
A természet egy nagy halotti ravatal, * 
Mellynek fagyos ölén vidámság és élet 
Hó-szemfedő alatt lágy szenderben mélyed. 

Ekként az ember is megtört vágyaival, 
Széthullt reményivel a j o b b jövő almival 
Hervadásnak indul, s mért ne hervadna el 
A mindent átérzett, kiszenvedett kebel? 

A tél zord fagyából kikelet hajt s virul 
Uj és dicsőbb élet a sir álmaibul; 
Jöjj hát, siess felénk, enyészet, halál, tél, 
Benned a általad az élet örökre él. Csel Jer Mártom. 



Villám Bandi, a rengeteg lla. 
N é p i é , b é n é l , , i r t , E R D É L Y I J Ó Z S E F 
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VII. 

Villám Bandi, ki az előbbi nap éjjeli óráiban még birni vélte 
a föld minden szépségét, s a jövendő minden áldását, a következő 
nap alkonyán elhagyottan, s vigasztalhatlanul ült sötétes töm-
löczében. 

A reménység csalfa tündérei legkevésbé sem kecsegtették öt, 
miután józan értelmével teljesen átgondolta : hogy nagy bajából 
szabadulnia nem lehet. 

Nagyon jól tudta ö, hogy vagy halálra Ítélik, vagy hosszas 
rabságra; e büntetések közöl pedig inkább választotta a halált, 
mint a hosszas rabságot. 

Illy helyzetben Villám Bandi végkép lemondott reményéről, 
s szigorúan elhatározta : hogy magát előre eltökéletl szánt-szán
dékot gyilkosnak nevezendi. 

Midőn tehát a derék becsületes nyomozó biró maga elé hi
vatta, s a tényállás indokairól kikérdezte, magasan emelte fel fejét, 
s a legnemesebb hangon felelte : 

— Isteni kt mindenütt jelenvaló, legjobban tudja, hogy ár
tatlan vagyok. De magam nem menthetem; mert ha menteném, 
még súlyosabb lenne az én büntetésem. Én halni akarok. Én Illőm 
Petit előre eltökélett szándékkal ütöttem agyon. 

A nyomozó biró előtt megfoghatlan volt e vallomás, miért is 
beszólította azokat a tisztes embereket, kik nagy szomorúan az 
ajtó előtt várakoztak. 

A falu bírái s tisztes vénei megjelentek, s nagy alázatossággal 
hajtották meg magukat a fekete posztóval bevont asztal előtt, 
mellyen, két égő viaszgyertya között, mintegy halálkoponyából ki
nőve, magas vasfeszület emelkedett; azután a főszolgabíró előtt 
hajtották meg magukat. 

— Villám Bandi — kezdette beszédét a nyomozó biró; — 
egyrészről magát ártatlannak, másrészről pedig szántBzándékos 
gyilkosnak vallja. Mivel pedig e két állítás össze nem férhet; mi
vel egy olly ember élete forog kérdésben, a ki kegyelmetek bizonyí
tása szerint soha sem tévedett, kötelességemnek érzem, kegyelme
teket felszólítani arra : hogy ha történetesen tudnak valami eny
hítőt e szerencsétlen rab mentségére felhozni, azt ezennel, minden 
tartózkodás nélkül adják elő. Tehát beszéljenek kegyelmetek. 

— Csak azt mondjuk most is : — felelt egy ösz hajú ember, a 
falu szeretett bírája— hogy Bandi a legjobb ember volt, mig ellen
ben Illőm Peti, gőgös, felfuvalkodott, verekedő és istentelen. — 
Hogy Bandi szántszándékos gyilkos nem lehetett, mert az ő tiszta 
lelkével össze nem férhet az illy nagy istentelenség. Hanem a sze
gény szerencsétlen fiu, alkalmasint meg akarja magát öletni, mi
velhogy módtalanul kétségbe van esve. — Pedig nem kellene ám 
fiam, kétségbeesned, mert az Isten jó, ö még meg fog vigasztalni. 
— Miért is hát soha se tökéletlenkedjél, hanem valld be ugy mint 
illik : hogy Illőm Peti agyon akart veretni, agyon akart ütni, s e 
közben találtad őt, magadat védve, ugy megütni, hogy meghalt. 

— Hagyja el bátyám uram; — rebegte Bandi könyezve; — 
hagyja el, . . . áldja meg mindnyájok jó lelkét az Isten; rajtam már 
ugy sem segíthet senki ezen a világon. — Beleestem a nagy mély
ségbe; nem lehet már engem kimenteni. Azért is hát, soha se ke
serítsenek el még jobban, hanem vigyék magukkal legszentebb 
áldásomat, s hagyjanak engemet vigasztalhatlan sorsomban. — Én 
Illőm Petit, előre eltökélett szándékkal ütöttem agyon. 

— Nem igaz! — szólalt fel az öreg Sugár Mihály, ki a hát
térben szomorkodott, s most egyszerre előlépett; — a te beszéded 
egy mákszemnyire sem igaz. Te esztelen vagy, s azt hiszed : hogy 
mert a várraegye kézire kerültél, tehát most már többé nem fo
gunk becsülni; hogy többé nem eresztelek házamba. — De én azt 
mondom : hogy azt a nagy szerencsétlenséget,a mit a megfoghatat
lan Isten rád mérni jónak látott, én soha sem fogom súlyosítani. 
Én, fiam Bandi, a mint megszabadulsz, azonnal neked adom Katát, 
ki bizonyára nem fog hozzád hüségtelen lenni. 

Villám Bandi arcza átderült, s lelke a legnehezebb tusát vitta. 
Végre hosszas csend után határozottan felelte : 

— Én mégis vallomásom mellett maradok; mert nekem meg 
kell halnom; mert igy kívánják ezt a földi törvények, különösen 
pedig az én szerencsétlen rosz természetem. 

— De nem fogsz meghalni; — felelte Sugár Mihály komo
lyan; — azért sem fogsz meghalni! mert ha egyet mondok, sem-
miképen sem maradsz meg konok vallomásod mellett. 

— Annál maradok biz én, jó bátyám uram! annál kell nekem 
maradnom, mind balálig. 

— Dehogy maradsz, már hogy maradnál! Hát meg mersz-e 
esküdni e feszület előtt arra : hogy Illőm Petit előre eltökélett 
szándékkal ütötted agyon? Esküdj meg hát no! ha az Istent nem 
tiszteled. — Esküdtesse meg, nagyérdemű tekintetes főszolga
bíró uram! 

A főszolgabíró a feszületet felemelte, s ünnepélyes hangon 
mondotta : - Esküdjél e. keresztre ! 

Bandi reszketve nézett a feszületre, s a kétségbeesés hangján 
susogta : — Most már elvagyok veszve! . . . Nem, nem esküdhe
tem — folytatta lázas fájdalommal; — s ha már csupa jóakaratból 
idáig vonták a dolgot, hát legyen meg a kegyelmetek akaratja. — 
Én mindent ugy mondok el, a mint valójában megtörtént vala. 

Bandi az eseményt elbeszélte, azután a főszolgabírót szépen 
megkérte : hogy ítéljék öt halálra; mert a milly igaz az. hogy az 
Istent tiszteli és féli, ép olly igaz, hogy a botozással összekötött 
büntetést nem fogja elviselni. 

A főszolgabíró mindent ígért, s mindent elkövetett, de a tör
vényszék tagjainak nagyrésze másként gondolkozott, s Villám 
Bandi, ősi szokás szerint hat évi súlyos fogságra, s évenkinti száz 
botütésre ítéltetett. Midőn az ítéletet Bandi előtt felolvasták, Bandi 
sápadt lett, mint a halott, s alig bírt tömlöczébe visszatántorogni. 

Felfordult vele a világ, elsötétült előtte az ég s nem tudott 
többé vigasztalást találni, sem az Istenben, sem a jövendőben. 

Kétségbeesése perczenkint növekedett, s midőn délután öt 
órakor, a vármegyeháza kapuja előtt, az utczára kikísértetett, s ott 
a bámész néptömeg előtt, kíváncsi kofák, vigyorgó szolgálók s 
szomorú falusi leányok szemeláttára, az uleza közepén felállított 
dereshez vezettetett, . . . . szelid nemes tekintete eltorzult, ábrán
dos méla szemeit vér lepte el, s mint egy felbőszített állat ro
hant a fegyveres hajdúkra, s azok egyikétől a töltött puskát elra
gadván, rémséges hangon kiáltotta : 

— Nem f o g t o k megverni; nem f o g t o k kézrekeriteni. — A ki 
pedig ellenem tör, az az én halálos ellenségem, 8 ugy bánok vele. 
Tehát bocsássatok szabadon! 

Bandi keresztül tör a bámész néptömegen, s fegyverét fel
vonva, a feléje közeledő bajduk vezérét czélba vette; miután pedig 
átlátta, hogy csak ugy menekülhet, ha a legvégsőbb eszközhöz fo
lyamodik, határtalan kétségbeesésében, a feléje rohanó várnagyra 
sütötte fegyverét, 8 a várnagy véres kebellel, meghalva zuhant a 
kövezetre. 

A hajdúk megrendüllek; a nép szétfutott, s Bandi juhász vil
lámsebességgel ugrott fel az alispán kocsija bakjára, melly e pil
lanatban robogott el mellette. 

Villám Bandi a harisnyás kocsist a bakról letaszította, azután 
eltűnt, mint a futó csillag. 

A hajdúk utána szaladtak, de Bandit néhány perc/, múlva a 
Várhegy rengetege fogadta keblébe, s az üldözök elől, zengő bok
raival eltakarta. 

A gyönyörű két lovas kocsit pedig, Villám Bandi parancso
lata szerint, másnap reggel egy göndör hajú kondás gyerek vitte 
vissza a városba, a tekintetes alispán ur nem kevés megörven-
deztetésére. 

VIII. 

Már hullni kezdettek a fák megsárgult s megpirosodott leve
lei; már énekelni kezdettek a deres gályákon az őszi madarak, s a 
szép Kata még is többnyire ott ült a nagy kőház előtti kőpadon^ a 
fehérlevelü nyárfák alatt, s onnan bámult az egri ut felé, merre 
Bandi juhászt bekísérték. 

S a mint sárgultak a fák levelei, ép ugy halványodott bánatos 
arcza; a mint hulltak a fehér nyárfa lombkoszorui, ép ugy enyész
tek kedves arezvirágai. 

Mig ö igy merengett a távol ködébe, s epedő fájdalommal lát
szott keresni a vigasztalás lehullott csillagát, az alatt Sugár Mihály 
uram ö kegyelme buzgó imádkozással töltötte idejét. 

Istenbe vetett szent bizalommal tűrte fájdalmait, s a gyászos 
gondolat: hogy egyetlen gyermekének is meg kell halni, nem tévesz
tette öt zugolódásra Isten ellen: a ha ollykor ollykor egy pillanatra 



meglepte a kétségbeesés, a biblia sárguló lapjain keresett me 
nedéket. 

Oh a hit valójában nem emberektől, hanem Istentől eredt 
mert habár boldog napjainkban elfordulunk is tőle, a kétségbe 
esés örvényében mégis felkeres bennünket, és 
megvigasztal. 

Mig a hervadásában is tündérszép Kata így 
borongott az ezüst levelű fák alatt, s a jámbor 
Sugár Mihály igy vigasztalta magát nagy szeren
csétlenségében, azalatt Villám Bandi a Mátra 
óriás bérczei között bujdokolt. 

Haramiának kiáltották öt a törvény képvise
lői ; szabad madárnak, kit az utolsó tolvajnak is 
kötelessége agyonlőni. 

Rosz hire eljárt az ország egyik szélétől a 
másikig, s minden faluháznál megvolt az ő arcz-
leirása, azon hozzátétellel : hogy a ki e rabló 
gyilkost kézrekeríti,az ezer ezüst forint jutalom
ban részesül. 

Rablógyilkosnak neveztetett, ámbár nem 
bántotta apókhálót sem; s habár sokszor halá
los éhséggel küzdött, még sem vetemült rablásra. 

Merengő pásztor-emberek tartották őt a 
legszebb figyelemből, eljátszott szép dalaiért, 
mellyeket maga csinált a havasok között; s a 
mellyeket csakhamar országszerte daloltak. 

Távol vidékeken járt, mégis a közel renge
tegekben üldözték. Mindennap tudtak felöle va
lami roszat mondani. Majd ezt az urat rabolta 
ki, majd ezt a plébánost; most egy zsidót ölt 
meg a parádi uton, máskor egy favágót Ütött 
agyon azon darab kenyérért, mellyet az tarisz
nyájában magával vitt. 

A z ő nevében raboltak s gyilkoltak a kocza 
betyárok, s az ö hírneve lakolt érette; úgyannyira, hogy rövid 
hetek multával nevével rémitették a rosz gyermekeket a balga 
omV>oiK>kv-pedig 6 ott. boault tétlenül a hegyek szikláin, s onnan 
küldötte áldását testvéreihez, barátaihoz s ellenségeihez. 

ö volt a Mátra 
rémképe, kísértete; 
pedig nem látta öt 
senki; senki azon a 
vidéken. 

— Hallottátok-e 
czimborák? — szó
lalt fel egy kondás 
az ördög völgyében; ' 
hogy mit tett meg
int Villám Bandi, a 
Mátra-tájon ? 

— Nem mi! — 
felelték a körben 
üldögélt kanászok. 

— Hát nem 
egyebet — folytatta 
az előbbi, — csak 
azt : hogy egy uri 
dámát útjában meg
támadott, megfosz
tott, azután négy 
felé vágott, s test ré
sze it, egy fára fel 
akasztotta. 

— Nem igaz! 
— kiáltott Bandi; 
-— az egész egy czu-
dar mese! 

A pásztor-em
berek Bandira bá
multak, ki ugy állt közöttük rezes puskájára támaszkodva, mint a 
legbátrabb hős. 

— Már honnan tudod te azt, Ferencz komám; — kérdezte a 
kondás; — hogy beszédem nem igaz? 

M á t y á s k i r á l y l o v á n a k z a b i á j a 
(Lásd a szöveget M . oldalon.) 

T é g l a v e t ő g é p . — (Lásd a szöveget 65. oldalon.) 

— Hát kend honnan tudja, hogy igaz ? — felelte Bandi. 
— Hát a faluból, hol széltiben hirdetik. 
— Én meg onnan tudom, hogy nem igaz : mert Villám Bandi 

én vagyok. — A pásztoremberek összerezzentek. 
— Most már csak elhiszik kegyelmetek ugy-e, 

hogy mennyire roszak az emberek, s hazugok 
az ö rágalmaik; most már elhiszik ugy-e, hogy 
Villám Bandi, mióta a kurrens hirdeti, a madár
nak sem vétett, mert minden lépését ismerik, s 
minden cselekedetét tudják? 

— Hát te volnál az a híres betyár, Ferencz 
komám? — kérdezte csodálkozva a kondás; — 
ejnye, ejnye! hiszen te ollyan jámbor vagy, mint 
a bárány. Hej a lelkét! de komisz is ez a világ! 

— Most pedig, mivelhogy nevemet tudják, 
hát az Isten áldja meg kegyelmeteket. Engem 
többé nem fognak látni. Csak arra kérem mind 
közönségesen, hogy mondjanak felölem igazat. 

Bandi a sötét rengetegben eltűnt, azután 
ment ment, arra-arra, honnan azok a borzasztó 
hirek keletkeztek felöle. 

Néhány nap múlva, azon sziklán állt, mely-
lyen először találkoztunk vele, s honnan be lehet 
látni a faluba, s a kétkéményü kőház szomorú 

/ elhagyatott udvarára. 
A kis Kata ekkor is ott ült a lombtalan 

nyárfák dérvirágos galyai alatt, s onnan nézett 
végig azon az uton, mellyen Bandi juhászt bekí
sért ették. — Előtte Misi állt, még mindig a legcso-
dásabb öltözetben s az elhervadt leányt azzal vi
gasztalta : hogy majd elveszi ö a nagy farsangon. 

— Ne háborgasson engem jó Misi; — esen
gett a szegény leány; — ne akarjon engem fel
vidítani, mert nekem az nem jól esik. 

— Hát majd máskor jövök; — hadarta Misi kaczagva; — 
máskor talán jobban fog szeretni. Mert hiába, tudom én jól, hogy 
maga engemet szeret; csakhogy szegyenli; pedig nem vagyok ám 
én ollyan bolond, mint a minőnek látszom. Szeretek én minden 

szépet, minden jót, 
egyedül csak a mun
kát nem tisztelem. 
Dolgozzék a barom, 
azért barom. „Hej 
szép az én eletem, 
munka nélkül élhe-
tem.'- — 

Misi szabadás
nak eredt; a gyer
mekek, kik a házak 
előtt üldögéltek, fel
kerekedtek mint da
rázsfiuk, s Misit e 
kiáltások, közö t t : 
katonának Misi bá
csi! — dobálni kez
dették. 

Misi a gyerme
kekre rohant, vagy 
kettőt jófcpegtépett, 
azután tovább sza
ladt. A gyerekek 
utánna orditák: ka
tonának Misi bácsi! 

Misi meg se állt 
a temetőig, itt leült 
egy zöldgyepes sír
dombra, tarisznyá
ját válláról leemel
te, s az összekol

dult csontdarabokat rágni kezdette. — Villám Bandi dobogó Bziwel 
állt a szikla tetején, s elsötétült arczczal nézte a hervadó leánykát. 

A leányka a kölóczáról felkelt, körülnézett a hóval fedett 
fennséges vidéken, s azután be akart menni. 



Villára Bandi elővette furulyáját, egyetlen vigasztaló barát
ját; s a gyönyörű ábrándos hangok, mint repülő énekes madarak,-
szálltak szét a vidéken. 

Sugár Kata megdöbbent. — Misi figyelni kezdett. Kata meg
látta kedvesét, azután leroskadt a földre, s eszméletlenül feküdt 
sokáig a dérvirágos fák alatt. 

Az éj leszállt, s a szegény elalélt Kata még mindig ott feküdt 
a hóval fedett földön, inig atyja bevárni nem győzvén, érette ki
ment, s a kimerült beteg leánykát szobájába kisérte. 

— Mi bajod, édes jó gyermekem! kérdezte az öreg Sugár Mi
hály ; — mi lelt édes örömem ? 

A leányka szólni nem tudott, csak nézett merően atyjára, s 
az égre. 

Az öreg ember elküldött a helybeli orvosért. Az orvos szo
morúan nézett a betegre, mintha mondani akarta volna : Most már 
meg fog halni! Bolond Misi pedig azalatt a sziklák között bujdo
sott, s magában ezt dadogta : Most núíji. <nyim less as ezer pengő. 

A hold felragyogott; Villán Bandi egy ismeretes szikla
üregbe lépett, s a vihar által beszórt falevelekre letelepedett. 

— Csipkét keresek, Bandi bácsi; édes csipkét, mert a csipke 
nagyon jó, mert nagyon éhes vagyok. Meg virágot is keresnék, ha 
volna; de mind elfagyott, még a pora sem látszik. Pedig szeretnék 
vinni Katiczának, az én kis Katiczámnak, ki már ollyan halavány, 
mint a ködbe borult csillag. Meghal szegény, meg biz a. Meghal 
miattam való szerelmében. 

— Mit beszélsz, szegény Misi? 
— Azt, hogy ollyan sárga mint a kikirics, és hogy nem sokára 

megtartjuk a temetésit. 
Bandi elgondolkodott. — Hátha ez a bolond ember igazat 

beszél V 
£ pillanatban megkondult a lélekharang, s olly búsan hang

zott végig a rengetegen, hogy a levegő reszketni kezdett. 
— Bandi bácsi, hallja-e? — dadogta Misi; — neki harangoz

nak. De el megyek én virágot keresni, mert meg akarom virágozni 
fehér koporsóját. 

Bolond Misi elszaladt, s egy szomszéd szikla-oldalból leste, 
hogy mit fog tenni a haramiának nevezett Villám Bandi. 

Villám Bandi pedig magában ezt susogta : Hátha csakugyan 

K i a f a l n d y S á n d o r í z ü l * - is l a k ó h á z a S ü m e g e n . — ( L i i d a szöveget 54. oldalon.) 

— Holnap este el fogok hozzájok menni, — gondolta Bandi — 
megtudom, hogy ezeretnek-e még, vagy ők is roszat hiss#ek felő
lem. — Ha roszat hisznek, megbocsátok nekik; felvilágositom 
őket mindenről, s azután elbujdosom oda, hol szinröl-szinre meg
ismerjük egymást. 

Itt rá könyökölt erőteljes kezére, s mélyen elgondolkodott. 
Misi a sziklaüreg melletti csipkebokrok tövisei között csörte

tett, hol megállva, lábujjhegyre felegyenesedve, s kinyújtott nyak
kal hallgatózva mint kígyó, hol lebukva a földre, s itt pihenő 
szüneteket tartva. — Végre a sziklaüreg előtt termett, s összeren
dülve tekintett a gondolkozó Villám Bandira. 

Bolond Misi egy csipkefába kapaszkodott, s annak fagyos 
ágait megzörrentette. 

Bandi felrettent, s harsány hangon kiáltotta : ki az?! 
— Én vagyok — hi-hi-hil Bolond Misi, hi-hi-hil 
Bandi az üregből kilépett, s komoly hangulattal kérdezte : 
— Mit keressz itt, szegény Misi! mit háborgatod az én szo

morú álmodozásomat? 

neki harangoznak,! De hiszen ott ült a kölóczán, s] azután felkere
kedett, s ha jól láttam ismét leült. 

A harang egyre zúgott; a szél megzörgette az óriás bükkfák 
gályáit, s Bandinak ezt súgta : Menj be! menj be! mert többé nem 
fogod látni. — És Bandi neki indult a keskeny ösvénynek, * kin tói 
gyötörte haladt lefelé ! 

Mig Bandi az ösvényen lehaladt, az alatt Bolond Misi, — ki 
legkevésbé sem volt bolond, hanem csak azért vette magára ez 
alakot, hogy munka nélkül megélhessen : — a szomszéd faluba 
nyargalt, itt fellármázta a pandúrokat, s elmondotta : hogy Villám 
Bandi, Sugár Katánál mulat. Hogy látta öt az oromról, a nagy 
kőházba bemenni. 

A pandúrok felfegyverkeztek, azután a szomszéd falu felé 
tartottak. 

A mint Villám Bandi a nagy szobába belépett, az öreg Sugár 
Mihály gyermeke ágya mellől, hol térdepelt, felegyenesedett, mint 
mozgó fehér szobor; Bandihoz lépett, s halkan mondotta : Isten 
hozott Bandi öcséin, ebben a szerencsétlen órában. 



Bandi nem felelt, hanem oda térdepelt a haldokló leány 
ágyához, kinek arczát pár perczczel azelőtt olajozta meg a szent
atya; megfogta annak imára kulcsolt kezét; s alig hallhatóan 
susogta : Ismersz-e még Sugár Kata?! 

A haldokló fátyolos szemeit Bandira emelte, sárga arczát égő 
pirosság borította el, hideg ajkai mosolyogni kezdettek, de szólni 
nem bírtak. 

Sugár Mihály az ablakhoz tántorgott, shogy könyeit eltitkolja, 
Q szomszéd falu felé nézett. 

Egyszerre sebesen közeledő pandúrok tilntek fel előtte. 
Sugár Mihály Bandihoz lépett, s annak e szavakat súgta : Itt 

jönnek a pandúrok. Kertem széléből a rengetegbe lépsz. Én hiszem, 
hogy ártatlan vagy. Menekülj! még megmentheted magad. 

Bandi meg sem rendült, meg sem mozdult. Nem akarta el
hagyni kedvesét, mellette akart lenni a halálig. 

A pandúrok a házat körülfogták. 
Sugár Kata egyik kezével megszorította a Bandi kezét, má

sikkal az édesatyjáét, azután mosolyogva meghalt. 
Midőn Bandi meggyőződött, hogy kedvese nem él, hirtelen, 

mint a zivatar felkerekedett, puskáját felragadta, s aj szobából ki
rohant. 

A pandúrok rálőttek, de nem találták. 
Bandi a rengeteg felé szaladt: — itt, hol a mohos sziklák kö

zött megmenekülhetett volna, megállt, s ezt kiáltotta : Csatára! 
A pandúrok harmincz lépésnyire mentek hozzá, itt elsütötték 

fegyvereiket, s Villám Bandi szivét három golyó fúrta keresztül. 
Sugár Mihály a szobában fenhangon imádkozott! 

Kisfaludy Sándor szüld- és lakóháza Sümegen. 
Kisfaludy Sándor fentebb közlött életrajzának s arczképének 

kiegészítéséül veszik olvasóink e sok szorgalommal és szakértőleg 
rajzolt szép képet. Sümeg városának egy részlete az, mellynek kö
zéppontját azon idylli egyszerűségű, mintegy a régi boldog idők 
patriarchális nyugalmát előtüntetö szerény ház teszi, mellyben az 
el nem muló szépségű „Himfy" költője látta először, s az élet sok-
tele hánykóilasaiból ide visszatérve, utolszor is a.napvilágot. Vaj-
jon nem édesen esik-e a léleknek, hosszasabban merengni ez egy
szerű házon, mellynek falai néma tanni valának a mélyen érző 
költő életörömeinek, bánatának ? 

A jobbról látszó regényes kert magányában keresett leginkább 
szórakozást az Olaszhon derült ege alatt ábrándossá vált költő. Itt 
teremte szép „regéi"-nek nagyobb részét, mellyeket minden időben 
örömmel fog olvasni a magyar ifjúság és a nemes érzésekre fogé
kony keblüek; e kert hűvös árnyaiban kesergett az elmúlt dicső
ség porba omlott rommaradványai felett. 

A kert falain a szomszédos házak tetőire felkúszó, ritka szép
ségű folyondárnak télen is viruló tömör levelei mintegy jelképezni 
látszanak az elhunyt költő halántékai körül fűződött örökzöld ba
bérkoszorút. Volt e ház előtti rácsozott kis kertben valaha két 
rózsabokor, a költő saját ültetménye. Az egész vidék bámulá ezek 
csodás szépségét és kifogyhatlan virágzását, azonban fájdalom, 
ápoló) ok elhunyta után, ezeket is elérte az enyészet hervasztó szele. 

Képünk előterén, a rajzoló művész jelentős felfogása szerint, 
játszó gyermekek rakosgatnak utczakövekböl holmi emlékfélét, 
mintha azon gondolat foglalkodtatná őket, hogy a mit a „nagy bá
csik" olly soká tervezgetnek, azt ők majd hamarjában elvégzik. i A z 
időbe 3 a fölébredt kegyelet és közszellen erejébe vetjük itt is szép 
bizodalmunkat.*) 

Mátyás király len maradt holmi je 
a b é c s - u j h e l y i n i g i s ég t á rba n. 

. t («•»•> 
I I I 

Zabla ; Mátyás királynak, mint mondják, kedvencz lováról, még 
jó karban. Az egésznek hossza 1' 3 ' , " , a két oldallemez vörös réz
ből készült, de dúsan meg van aranyozva és vésett diszitésekkel 
ellátva; az állazó és csikó-zabla (trenczli) vasból, a két lemezt felül 
összekötő pálezák sárga rézből vannak. Az oldallemezeken több 

* ) Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy Kisfaludy Sándorra vonatkozó adatokat la
punk korábbi évfolyamai már hoztuk. A V . U. 1856 évi 6 Mániában láthatd K. S. „sző
lője" ; a V . U. 1858 évi 22. szamában K. S. „airja" Sümegen ? — A mai számunkban foglalt 
képet sümegi reáliskolai rajztanító W e i x l g ü r t n e r nr müve után készíttettük. S i e r k. 

helyütt nyitások tűnnek fel, mellyek rendeltetése talány; hol a sárga-
rézpálczák a lemezekhez vannak kapcsolva, ott sajátságos diszitések 
mutatkoznak. A csikózabla két oldalt mozgékonyan oszlopokon van 
megerősitve, s ezen oszlopok közöl csak az egyik bontható ki vápá-
jáböl; a csikózabla két tojásdad fele, valamint az ezeken függő gombo-
zott apró lánczok, tökéletesen mozgathatók. 

Ezeken kivül: Mátyás király hires billikoma szintén itt látható. 
Ennek nehézsége 5 font 24 lat; magassága 2' 7y 4 ", átmérője felül 
7", tartalmaz 2 1

 2 pintet; — finom ezüstből van készítve és jobba
dán megaranyozva. Gazdag diszitései gót ízlésűek és szépségük bá
mulásra ragadja a nézőt. E billikom födelén körülbelül l"-nyi pán* 
czélos vitéz térdel, ki sziv-idomu pajzsra támasztja jobb karját; 
a pajzs két részre van osztva, egyiken Fridriknek 5 magánhang-
zója, másikon (M C.) Mátyás kir. monogrammja 8 ez alatt a holló 
nyíllal. Azt mondja a neustadti krónika, hogy Mátyás e billikomot 
akkor adta a városnak, mikor 1463 ban Frigyessel békét kötött 
ugyan e városban; 1462 évszám a billikomba van vésve. Idő hiánya 
miatt ez ékszert le nem rajzolhattam, de képe a Schafer Bélától 
festett és a Nemzeti Múzeumtól megvett olajfestmények egyikén, 
ha jól emlékszem, természetes nagyságban látható, több régisé
gek közt. 

Mátyás királytól van még egy bársony baret üvegtok alatt; 
rajta arany hímzések nyomai látszanak, de az egész olly roncsolt 
állapotban van, hogy foszlik, ha az ember kezébe veszi; jobbadán 
rongy. 

Mátyás király itt létező arczképe szerfölött silány és meggyő
ződésem szerint későbbi korból származik; látszik, hogy nem is ere
deti. Fején borostyánkoszoru van. — L—r. 

Lászld Károly levelei Amerikánál. 
A Vasárnapi Ujság számára. * ) 

I I . 

A Tehuantepek i fö ldszoros . 
(F . l j t i l á i ) 

M i n o t i t l a n , Mexico, dec. 1. 1858. 
A Tehuantepek földszorosi indiánok tápszerei főkép ezek I tengeri, pa

szuly, rizs, kevés zöldség és hus. Kenyeret soha sem esznek, mert búzát, 
rozsot, árpát, zabot nem termesztnek, melly okból az egész tartományban 
egy malom sincs. A kenyér helyét náluk pótolja a „tortilla" (olv. tortilja), 
melly tengeriből készül ekképen : a tengerit meszes vizbe áztatják, mig an
nak haja iélpuffad s könnyen lehámlik. Ekkor azt vizben jó l megmossák, róla 
a hajat ledörzsölik s azután megfőzik. Megfővén az, egy három lábu l ' / a láb 
hosszú s 1 láb széles kőtáblán, melly „metate"-nek neveztetik, egy nyujtófa 
alakú, de négyszegű > két láb hosszú kődarabbal, kevés viz hozzájárultával 
péppé zuzatik. Ezen pépből a tortilla-csináló asszony egy-egy maroknyit 
vesz, azt a tenyerei közt tapsikolva, forgatva, (i—8 hüvelyk átmérőjű 8'/ 8 

hüvelyk vastag lepénynyé nyújtja, s a tűzön három darab kövön álló cserép 
tepsibe teszi, s azon azt félig-meddig megsüti. Ez az indiánoknak nemcsak 
kenyérül szolgál, banem kanálul is, mire szívóssága miatt igen alkalmas, 
minthogy nekik kanaluk nincs, hanem a tortillából egy evő kanálfőnyi dara
bot szakasztanak, s azt kanálfo-alakra görbitve, azzal a főtt paszulyt, rizská
sát, halat, hust, vagy bármi ételt a közöttök középen álló nagyszájú laposas 
fazékból kimerítik, s azzal együtt megeszik. — A főzésmódjuk igen egyszerű. 
A paszulyt vagy rizst a hússal együtt a tűzre teszik, egy kissé megsózzák s 
puhára főzik. Fűszerül használnak foghagymát, vöröshagymát, paprikát s 
némi szagos füveket. Rántásról semmit sem tudnak, mert a lisztet csak név
ről ismerik, és zsiruk sem igen van, mert disznót keveset tenyésztenek s még 
kevesebbet hizlalnak, s vajat nem igen csinálnak. Vannak némelly zöldségeik 
is, mint zöld paszuly, paradicsomalma, „chayote" (olv. csajóte) • * ) , „camote" 
(olv. kamóte, édes kolompér), és más tropikus füvek és fáknak gyenge hajtá
sai, mellyeket az indiánok hússal szoktak főzni. 

Itt örökös taeass és nyár levén, a hust eltartani egynehány hétig csak 
ugy lehet és szokták, hogy azt vékony kolbász vagy szij-atakra hasogatják, 
besózzák s a napon megszárítják. A z indiánok ezt nagyon szeretik, s a mi 
besózott marha és disznóhusunkat sőt sonkánkat meg nem eszik. U g y van 
az! tormaféreg az almát nem eszi. Marha és disznóhuson kivül esznek ők 
tyúk, pulyka, kacsa, lud és számtalanféle vadhúst és halat. Kacsát keveset 
tenyésztenek, a lud ritkaság, de vadkacsa, vadlúd és fáczán özönnel van. 

Minden indiánnak, kivétel nélkül, még a 10—12 éves gyermeknek is 
van egy rövid kardja („machete"), mellyet magától soha el nem hagy, melly 
mindig oldalán lógg. Ez nekik szolgál késül, baltául, ásóul s fegyverül. 
Ezzel vagdalják a hust vékonyra, ezzel nyúzzák meg a bonczolják az"ölt ba
romfit, barmot és a lőtt vadat. Ezzel vágják útjukat keresztül, bámulatos 

* ) Lásd V . ü . f. é. 1. számát. 
* * ) Ez egy tropiktn zöldség, indája s levelei hasonlók a sárgadinnyéjéhez a p-rú-

möles 2 - 8 huv. vastag, 3 - 5 hüv. hosszú, zöld, kemtínyes h..ju, rajta ritka durva'szőrök
kel, s az egész csupa húsból áll, magva nincs, mert az egész tekinthető raagnl, minthogy 
az ültettetik el és hajt ki, mint egy bubszem. Es igun j ó , finom zöldség, hasonlit • evence 
ki'nrábéhez, de ennél jobb izü. L K 



ügyességgel és gyorsasággal a roppant sűrű, iszalaggal egygyé szőtt ber
keken, erdőkön és bambus nádasokon. Ezzel vágják tüzelő fájókat; ásó he
lyett ezzel ásnak lyukat oszlopoknak, ezzel turkálják s tisztítják gaztól vete-
ményeiket; e ezzel védik magokat, ha ember vagy vadállat által megtámad
tatnak. Fejszéjök igen otromba alakú, 4 — 5 láb hosszú nyéllel, de ez igen 
ritkának van. A szántóföldül kiszemelt erdőt is csaknem kizárólag machete-
jokkal irtják, minthogy azzal 3 — 4 hüvelyknyi vastag fákat is igen könnyen 
levágnak, csupán az igen vastag fákat vágják le egymástól kölcsönzött fej
szével. Miután a fákat s bokrokat levágták, azoknak ágait apróra vagdalják, 
s a földön terítve hagyják. Ekkép az ő veteménytöldjük készen van, csak 
egy czöveket vesznek elő, s az azzal szanaszét szúrt lyukakba tengeri sze
meket vetnek; az kikel, buján nő s a legkisebb munka nélkül gazdagon fizet-
E z ismételtetik éveken keresztül, s időközben a galyak, törzsök és tuskók, 
részint rothadás, részint égetés által fogynak, mig végre a föld azoktól meg
tisztul. A z illyen tiszta földnek a mivelése is a föntebb leirttól csak annyi
ban különbözik, hogy miután abban a vetemény növésnek indult, annak a tö
vét egy nyeső vassal ***) vagy machete-vel megturkálják s a közöket ki
gyomlálják vagy felnycsik. Természetesen az egész földmivelés guggolva 
történik. Se ásójok, se kapájok, se gereblyéjök nincs. A talicskát nem isme
rik. Ha az utczán vízmosásokat töltenek, a földet abba fejükön vagy vállu
kon gyékény kosarakban hordják. — A z egész tartományban nincs egy eke, 
mint szintén szekér sincs. A tartomány déli részében vannak két kerekű tali
gák, egy-egy pár ökörtől vonatva. A taligának a kerekei egy darab fából 
vannak kifaragva. A z egész roppant otromba mű, s nincs rajta egy bit
nyi vas. De az északi részen még illyen taligák sincsenek, hanem a teher 
öszvérek hátán szállíttatik, s az utazás lóháton történik az egész tartomány
ban. Olly teher, mellyet hosszúsága miatt öszvér hátára nem lehet tenni, 
p . o. gerenda vagy hosszú épületfa, az illyen a ló farkához köttetik, mellyen 
az ember ül s vonatik mérföldekre. 

Szekerek nem levén, természetesen következik, hogy szekérút sincs, 
hanem csak ösvények, mellyek lovak s öszvérek által vágott s esővíz által 
mélyített árkokkal teljesek. A z országutak ezektől csak annyiban különböz
nek, hogy azok mentében az erdő 60 - 100 láb szélesen ki van vágva. Az 
utakat se nem csinálják, sc nem igazítják. A völgyeken keresztül töltéseket 
nem csinálnak; a meredek oldalakat le nem vágják; a patakokon keresztül 
hidakat nem épitnek, s ha épitnek is, az csak 3 —4, a patakon keresztül fek
tetett gerendából áll, melly emberek, lovak s öszvérek számára szolgál. Szó
val az utak javitása ezen lomha nép által arra hagyatik ki azt elrontja, az 
időre. Ezeknek következtében a tartomány északi, kövér földü lapályos fe
lén, az esős évszakban a közlekedés csaknem egészen megszakad. 

Utakról beszélvén, helyén lesz megemlitnem, hogy ezen a földszoroson 
keresztül a két tenger rövid időn kocsiuttal, s nem sok év mnlva vasúttal 
lesz összekötve. Észak- Amerika déli statusai sok év óta erőködtek Kalifor
niába egy utat ezen épitni keresztül. Már egy évtizeddel ezelőtt alakult a 
végre egy társulat, melly a kocsiút építést meg is kezdte, abba ezreket bele 
ölt, de a vállalkozó, gazdag északi statusok által az ügy nem pártoltatott s 
megbukott. Későbben egy uj társulat alakult „Louisiana Tehuantepek-társu-
laf név alatt, szintén a déli statusokban, leginkább Louisiana statusban. Ez 
a kocsiút építést a mult nyáron újra megkezdte, s azon 2—300, Észak-Ame
rikából hozott munkásokkal és mesteremberekkel erőfeszitve dolgozva, any-
nyira mentek, hogy november l-sőjén az első posta, mintegy öt mázsa levél
lel, Ncw-Orleansból Kaliforniába az uj uton itt keresztül vitetett a Csendes 
tengeren arra várakozó gőzösre. A posta és utasok New-Orleansból ide jön
nek Minotitlanba egy pompás nagy gőzösön 3 nap alatt. Innen azok egy 18 
—20 hüvelykre merülő gőzösön vitetnek fel a hajókázás fejéhez, Suchilhoz 
14 óra alatt. Onnan utasok és a posta, az útnak még be nem végzett 53 an
gol ( H V s német) mérföldnyi hegyes-völgyes, darabos részén ló és öszvér há
takon vitetnek keresztül, a többi 53 angol mérföldön pedig a Csendes tenger 
partjánál! kíszálóhoz kocsikon. A szárazföldi utat összesen 26 óra alatt te
szik, a „ L a Ventosa"-náli kiszállóhoz. Ott posta és utasok gőzösre mennek 
által s 9—10 nap alatt Kaliforniába érnek. Ezen az uton tehát már most 13 
—14 nap alatt New-Orleansból Kaliforniába lehet menni, mi hajdanában 
hónapokba került, s csak egy hónappal ezelőtt husz napba. A z uton még 
most is folyvást erősen dolgoznak, mert az Egyesült statusok kormányától a 
postai szerződést csak akkor kaphatja meg a társulat, midőn az egész ut ko
csik számára j ó karban fog állani,- s attól kezdve a társulat az Egyesült sta
tusok kormányától a postának New-Orleansból a Csendes tengerig, s onnan 
visszaszállításáért évenkint mintegy 280,000 dollárt fog kapni. Mihelyt a tár
sulat ezen j ó segedelmet megkapja, tüstént vasutat kezd épitni a kocsiút he
lyett, mellyre a főmérnök már meg is van fogadva. — Ezen vállalatot az 
é.-z.-tki szabad statusok féltékeny szemmel nézik, minthogy ez által a rabszol
gatartó statusok tere és hatalma növekedni fog, s ezért azt nem pártolják; 
sőt most midőn az ut megnyitásán New-Orleans örömtől ragadtatva hurrah-
zott éa ágyúzott, midőn az ottani hírlapok hasábokat töltenek öröm-ömlen
gésekkel : az északi hírlapok az egészről egyetlen egy szót se szólnak. Bár-
milly hideg legyen is az észak ezen déli vállalat iránt, most már hiszszük, 
hogy itt lesz összeköttetés Kaliforniával, hogy százankint fognak az utasok 
itt keresztül menni, s ezrenkint fognak az egyesűit statusiak s európaiak 
nyerészkedés, üzérkedés végett ide költözni; hiszszük, hogy a folyókat, mely-
lyeknek partjain ekkorig a lomha krokodilok háborítatlanul szunyókáltak, 
ezentúl gyors , kaliforniai aranynyal terhelt gőzösök fogják szántani; az ős 

• ) A nyesó vasnak az alakja ei ? t 3 = t í - Éle az «-»-ncl 4 - 5 hüvelyk wéles, 
koma (m-c) 1 6 - 1 8 hüvelyk, markolata ( e - i ) 4—6 hUvelyk. 

rengeteg erdők ki fognak irtatni; szép városok épülni; a kövér földben rejlő 
kincs a fáradhatlan észak-amerikai földmives által elővarázsoltatni, a a mott 
vad ország, még a mi életünkben, miveltség s gazdagság hónává fog ala
kulni. 

Végül ide jegyzem a következő időjárási tábláz t to t : 
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Téglavető gép. 
A munkás kezek megsokszorozásában és pótlásában rejlik korunk gyors 

haladásának egyik titka. Es ez a gépek által történik. A munka minden 
ágában géppel törekszünk n különben lossu munkát gyorsítani. Géppel csé
pelünk, gyűjtjük a szénát, sőt téglát is vetünk. 

Amerikában, Angliában, Németországban rég érezték olly gép hiányát, 
melly az annyira nélkülözhctlen téglát gyorsabban, olcsóbban s nagyobb 
számban képes vt.lna gyártani, mint azt az emberi munkás kéz előállitja. De 
illy gép létrehozása egyike volt a legnehezebb föladatoknak. 

Átalán két különböző uton kisérték meg az agyagnak gép által tégla
alakot adni. Vagy téglanagyságu mintákba nyomták, aztán kilökték s szá
radni tették azt; avagy, kivált az alagcsövek föltalálása óta, préselés által; 
miután átnyomva, abból négyoldalú hosszú pasztát készítették s ezt metsző-
készülékkel téglanagyságu darabokra osztották. 

Poroszországban, Schneidcr C.gyáraBoszlauban, az Elba folyó mellett, 
mindkét módon állit elő téglát. A z itt használt anyag, az Elba partján ásott 
áradmányföld, melly meglehetősen sok vékony homokot, gyökeret - rostot 
tart magában. A gép, melly mintákkal dolgozik, egy nagy, fonállá öntött 
vas kerékből áll, mellynek körén 12<» minta van. Forgás közt ezekbe jön az 
agyag, melly miután egy fölülforgó dob által jó l össtenyomatott, alul desz
kákra, mint tégla lepotyog. A gép egy nap alatt 20,000 darabot készít, de 
mellyek kissé lazák levén, a falban nem igen tartósak. A z egészet gőz tartja 
mozgásban, valamint a másik mód szerint dolgozó gépet is, mellyet rajzunk 
ábrázol. 

Ebbe az agyagot csak ugy hantosán, minden előkészítés nélkül eresztik 
be, melly alul, mint finom agyagsár, négyszegletű pászta-alakban szakadat
lanul jön elő. E pasztát az ott álló egyén a metszőkészülékkel egyenlő tég-
ladarabokra aprítja. Ezeket aztán vasúttal biró kis szekérre rakják, s szárítás 
végett az erre szolgáló színekben egymásra halomba rakják. Száradás után 
pedig a kemenczébe viszik kiégetni. 

E gép naponkint 8—16,000 darab legjobb minőségű téglát készít s 
ezer előáílitása az égetésen kivül legfölebb egy porosz tallérba (1 ft. 26 kr. 
pp.) j ö n . 

Schneider nevezett gyára évenkint 2 millió téglát vet, .- ellátja avval 
majd nem az egész vidéket. 

Hazánkban is létezik Tatán illy gyár, valamint Erdélyben is, s nagy 
hasznát látja mind a tulajdonos, mind a fogyasztó közönség, ugy hogy több 
hasonlónak keletkezését bizton remélhetni. 

B&Bgés&et 
az élet és tudomány mezején. 

— Augusztus az adósok párnáján szeretett hálni; — talán hogy igen 
mélyen el ne aludjék ? 

— Szántani, a mezőn turkáló sertések tanították meg az embereket; — 
tartozó kötelességünket teljesítjük tehát, ha az oktalan állatokat nem kí
nozzuk. 

— Legnagyobb ökrók. Kenl-bcn (Angolhonban) tenyésznek; kár tehát 
azokat másutt keresni! 

— Az adósság ellen — mint Plutarch mondja — legbiztosabb mene
déket ad a szűk költés és kevéssel megelégedés. 

— A Lótusz fáról — melly afrikai növény — az a hit és tapasztalat, 
hogy ki annak gyümölcséből eszik, vagy kicsapolt nedvéből iszik, hazáját 
Örökre elfeledi. Hajh! sok magyar járhatott ezelőtt mástél századdal a lótusz 
termő Afrika homokjain! 

— Thurneiusz — sorbonnei tanár — annyira elvesztette elméjét (memó
riám), hogy legkedveltebb imáját, a Miatyánkot sem tudta elmondani! J j ? 

— Van-e keserű' méz? — Van! A szardíniái méhek az üröm virágaiból 
igen keserű mézet csinálnak. Vannak egyébiránt köztünk emberek között is 
illy poszméhek, kik a józan törekvés mezején termett virágokból szorgalom
mal gyűjtött mézünket, szivtelenül igen gyakran megkeserítik. Azt cselek
szik a háládatlanok is! rr.iit.yrt) 
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T Á R H Á Z . 
K a k a s M á r t c n a szinház körül . 

X C Levél . Béke-h'rek, 
M o t t ó : | Már siess hazámba vissza ttb. . . . " 

(Régi mars.) 
Tekintetes szerkesztő ur! A bonyodalmak békés fordulatot kezdenek 

venni. G r ó f Ráday az igazgatóságot újra elfogadni Ígérkezett, azon esetben, 
ha számára szabadabb intézkedési kör nyittatik meg. Eddigi helyzete való
ban részvétet gerjesztő vala. Képzeljen magának valaki egy felelős minisz
tert, a kinek kilenoz tutora van. Ez minden tetteért felelős a közvélemény
nek, az újságírónak, a színésznek, a kardalnoknak, a nemzeti casinónak, a 
karzatnak, a páholyoknak, a grófoknak, a táblabiráknak, és — mindazt, 
hogy mit tegyen, és mit ne tegyen? kilencz közül öt szavazat dönti el. Min
den forint, a mi a pénztárban van, kilencz pecséttel van lepecsételve, örökös 
sequestrum alá véve, s mégis, ha kifogy a kassza, azért őtet veszik elő. Ha az 
újságírókat leszavazzák a ezabadjegyeikkel, ezért az igazgató kap ki; ha va
lami szerződés boldogtalan véget ér; annak ő iszsza meg a levét . . . Itt van 
mindjárt a legközelebbi példa : a szinházi bizottmány ollyan instructiókat 
adott az uj szerződésekre nézve az intendáns grófnak, a miket 6 el nem fo
gadhatott, hanem inkább leköszönt. Ekkor a magas bizottmány saját belá
tása szerint kezdett az inditványozott tervezet kiviteléhez, a minek az ered
ménye azután egy szomorú jeleneten kivül, a mit j ó lesz a feledékenységnek 
átadni, az lett, hogy az összes drámai személyzet felmondott. A másnapi ülés 
szaporította a bajt, mert akkor megint az operai szerződéseknél követtetett 
el az a tévedés, hogy egy althangu énekesnő szerződtetett az altpartieken 
kivül a hősi sopranszerepekre; melly esetnél nem az a főbaj, hogy hatezer 
forint van érte kiadva, mert ki lehet adni tizet is, ha az ember tizenegyet 
kaphat érte vissza; hanem az a nagyobb baj, hogy már most a szinháznak a 
drága operai személyzete mellett mégis csak fél operája van, mert a hősi 
operákra szerződött tag számára még ezután veszik meg azt a kottás papi 
rost, a mire majd transponálja valaki azokat az énekrészeket, a miket majd 
neki be kellene valamikor tanulni, sőt már most a saját énekrészeit sem éne 
kelheti, meglévén egyúttal a drámai énekesnő is, ha csak mint egykor Ce 
Iesztin M o o r Károlyt és Moor Ferenczet egyszerre nem képviseli, s vala
hányszor bereked, egyszerre két szereposztály reked be. Illyenformán nem
csak a drámára, hanem az operára nézve is szomorú kilátások kecsegtetnek 
a j ö v ő esztendőben. Ebben a helyzetben nagy szerencsének nevezhetjük, ha 

röf Ráday teljhatalommal veszi kezébe az ezentuli igazgatást. Mi a magas 
ny Ugjait mind egyenkint és együttvéve igen derék, nagy mivelt-

Esseszü, jóakaratú, tisztalelkü, hazafias érzelmű, réezlehajlatlan, nagy-
buzgalmu férfiaknak tartjuk; — de utoljára is — a színház (különösen a nem
zeti szinház) ollyan valami excentricus tárgy, a mihez saját tapasztalás kell, 
még pedig hosszas tapasztalás s ez az egy az, a mit testületileg kormányozni 
épen nem lehet. A bizottmány dicséretes feladata őrködni az igazgató felett, 
hogy az intézet pénzerejét el ne pazarolja, meghatározni kiadásai maximumát, 
körülírni feladatait, vigyázni, hogy az intézet művészeti czéljainak megfelel
jen, s ha az igazgató ezek ellen vét, őt felelősségre vonni; s ha a magas bi
zottmány ennyit teljesitett, bizonyára elég nagy és dicséretes szolgálatot tett 
az ügynek; azt, hogy az intézet közvetlen igazgatásába befolyjon, nem kí
vánhatja tőle senki. Reméljük, hogy ez aggodalmas ügy közös megnyug
vásra fog elintéződni. A dráma emelésére tett ajánlatokat körül-belül mar 
ismerjük, s azt hiszszük, hogy ezen az alapon a közös méltányosság lelni fog 
találkozási pontot. Annyit mindenesetre kimondunk (és kérjük a Pesti Napló 
újdondászát is, hogy e szavunkat ő is vegye figyelembe s ne gyanúsítson be
csületes embereket kisszerű önérdekekkel), miszerint mi a drámának anyagi
lag j i h K nem épen azt értettük, hogy a mennyivel a dráma a 
maga részére többet követelhet a közös pénztárból, azt az összeget mind az 
itteni drámai személyzet fizetésének felemelésére fordítsák, hanem hogy ab
ból hiányzó szakmákat töltsenek be; állítsanak fel egy mindenre nézve fele
lős főrendezői hivatalt, s az előadások kiállításában a kellő fényt és korsze
rűséget épen ugy vegyék figyelembe, mint például midőn egy uj operát állí
tanak ki. A hogy eddig értesülve vagyunk, e kívánalmak teljesítésére mind 
van kilátás; — ha az igazgatóság előleges intézkedése teljhatalommal lesz 
felruházva, s ezen esetben az intézkedések előlegesen is bírják sympathián-
kat, mert belőlünk csak az ügy érdeke, és nem a személyeké beszél. 

Kakát Márton. 

H A m á r az a j csárdás-zenéről szól tunk, szó l junk az u j 

c sárdás- tánczró l is *) 
II ó m o n na (Zemplén) jsn. 15. 

Mondhatlan örömmel teltem el a V . U . 2-ik számában Ujfalussy Lajos 
által irt, s gróf F á y István czikke által előidézett sorok olvasásakor. Minden 
szó mintha lelkem mélyéből merittetett volna. Viszhangra találtak azok, 
tudom, sokaknál, igen sokaknál. E részben az volna kívánatos, vajha időn
kint többen felszólalnának ekkép! s vajha ezáltal az összes mostani zeneizlés-
nek az egyedül igaz tiszta nemzeti jellemhez megtérése eszközöltethetnék! 

Ezen igaz eszmék apostolául szeretnék én is fellépni, ha bírnék hozzá 
ékesszólással, ollyannal mint a Boka vonója, kit én is minden magyar zenész 

* ) Úgyis bosszú a farsang • ráérünk a böjtben egyébre gondolni. •Szerk. 

felett legtöbbre becsülök. Minden, még e nézetre nem tért hazámfiát legjobb 
vagy legroszabb kedvében csak Boka mellé szeretném varázsolni, — hadd 
hallaná őt, nem tánczvigalomban vagy hangversenyben, hanem például va
csora után, midőn régi vagy ujabb, de egészen tiszta magyar nótát, nyolezat, 
tizet s többet egymásután huz el, hosszú ideig le nem véve bűvös hegedűjét 
kedélyes arczától, hadd feledkezzék el mindenről, még arról is, hogy ki ő s 
hol van, még az előtte levő ki nem ürített pohárról is. 

S most szabadjon egy két nem eltérő, de talán meg nem érintett néze
tet elmondanom. A mostani magyar zenemüvek legnagyobb része, a dárdá
tok, ephemer divatzene, melly egy évtől a másikig él, s csak igen kevés fog 
közölök fenmaradni hagyománykép. A melly tehát nem elégj eredeti, vagy 
nem elég kerekded , szóval, nem elég j ó , az nem éli tul a divattól neki szánt 
rövid időt, de a mellyik nem elég magyar, (pedig hány illyen van ám!) az 
nem csak füleinket sérti, de rontja az átalános zeneizlést, és kártékonyán 
hat, mert a divatzene egy nemzedéknek, a mostani ifjúságnak, zenéje s azért 
ezen egész nemzedéket hozzá szoktathatja azon idegenszerű hangokhoz, 
mellyeket azután magyar hangoknak tartand, mert hiszen, nem legbájo
sabb hangok-e azok, mellyekre huszadik évünk körül tánczoltunk, s ha 
elfeledkezünk is róluk, de ha valaki előttünk véletlenül eldúdolja, regényes 
varázszsal hatnak reánk, a még az ősz bajusz alól is legörömestebb fütyüljük 
azokat, mellyekre 20 éves korunkban dobogó 6zivvel fogtuk át tánezban az 
imádott hölgyet, ezerelmünket még önmagunknak sem mervén bevallani. 

Nem kevésbé megrovandónak tartam azon, a zenészeknél többször 
tapasztalt s a régitől eltérő modort, midőn a magyar nótákat csak ugy kós
tolóba adják az embernek, ez az általunk vidékiek által úgynevezett városias 
modor,midőn egy lassút, két frisset hallunk, azután egy negyedóráig semmit, 
megint öt perczig valamit, s megint hoszabb ideig semmit. Szinte nem j ó l 
érzem magamat ha illyes zenét hallok; hatása legkevesebb sincs reám, még 
ha Patikárus vagy Sárközi húzza i s ; sokkal mélyebben fekszik a magyar 
szívben az érzelem, hogy sem azt egy pár rövid hegedüvonáesal el lehetne 
érni. Aztán azért van vonó és nem fuvó hangszer zenészeink kezében, hogy 
el ne hagyják addig, míg szivünk meg nem telt. S mivel már mindent el 
akarok mondani, a mi szivemen fekszik, szeretném kiküszöbölni, valamenyi 
fuvó hangszer van czigányaink kezében! — Ha annyi századon át megőriz
ték számunkra ezen nemzeti kincsünket, csupa hegedű és czimbalom mellett, 
minek volt hozzá ujabb időkben a fuvó harmóniát behozni? Csak a csehnek 
való az, a ki nem tudja a hangot olly érzéssel hajtogatni, hogy szivünk is 
vele hajoljon, hanem kiszabott hangok kellenek neki a hangyjegyben is, a 
hangszerben is , hogy a sok egyes érzéstelen hangokból egy harmonikus 
egész váljék, nem az ő, de a hangjegyet irt mester érdeméből. Vagy talán 
nagyobb erőt akarnak czigányaink előhozni a fuvószerek alkalmazásával? 
Nincs arra semmi szükség, mert a czigány keze olly szerencsés vonású, hogy 
nemcsak nagyobb, de többszörözött erőt fejt ki a városi kottás zenésznél. 
Ezt ugy hiszem nem kell demonstrálnom, csak egy esetet említek fel, midőn 
az annak idejében úgynevezett „ G y ő r i zenekar" első párisi útjában Európa-
szerte megismerteié a nemében egyetlen magyar zenét, visszatértükkor, ha 
jól emlékezem, a soproni zeneegylet, kedvükért egy hangversenyt adott, 
mellyben felváltva játszott a 40 vagy 60 zenegyleti zenész s a győri hét 
czigány, s mindig erősebb hangot adott a hét a negyvennél. A ki nem hiszi, 
állítson Össze bármikor 60 városi zenészt és a Dombi vagy Bunkó bandáját. 

Sokat lehetne még mondani, minek utoljára is csak egy volna a vége, 
t. i. kövessünk el mindent, hogy nemzeti létünk ezen egyik fő tényezője, 
magyar zenénk eredeti tisztaságából ki ne vetkőztessék. D e én átadom a 
tollat gyenge kezeimből, vegyék azt erősebb kezekbe mások, s ne nyugodja
nak, mig az ügyet meg nem mentették. *) 

De még nem tudom kitenni a tollat kezemből, még egy nagy gond 
fekszik szivemen, mellyet ki kell öntenem. A zene az anya, ennek édes 
leánya a táncz. Ki vonja kétségbe, hogy tánezunk nem ép olly eredeti, mint 
a milly szép? S e z is szenved egy betegségben, mollytől meg kell mentenünk, 
különben elvész. 

Még akkor, midőn a Lavotta és Csermák örökké szép hallgató magyarjai 
mellett, a Bihari és Martinovics tánezra való magyarjain csak ritkán, ünne
pélyes alkalmakon tánczoltunk el egy-egy magyar solot, senki sem gondolt 
arra, hogy a nép tánczát fogjuk nem sokára tánczolni. De gyönyörű szép is 
volt ám az a magyar solo, mert azt minden alkalommal csak egy, a ki azt 
legjobban tudta, tánczolta el, s ki többnyire elég ügyes volt a legmesterkél-
tebb, s némelly ballettánczosnak ia becsületére válható, úgynevezett „figurá
kat" könnyeden és fesztelenül ellejteni, s milly szépek, tulajdonkép még 
amazoknál szebbek voltak a könnyebb figurák, mellyeknél méltóság és kel
lem egyaránt szerepelt a lábak mozgásában és a test magatartásában! Sok 
ideig nem volt más tánezunk az ujabb korban a magyar solon kívül, még 
akkor sem, midőn majd két évtizeden át, igen dicsérendő módon előbb a 
tanács-, mint a táncz termekben , előbb a literaturában mint a divatban, kez-
dénk újra magyarok lenni. " • ) Ezen hézagot, hogy t. i. Magyarhon egész 
uri közönsége és ifjúsága tánczvigalmakban soha magyart nem tánczolt, 

* ) Eddig olvasta ön gr. Fáy István nrnak is, lapunk mult számában közlött, e tár
gyú határozott nyilatkozatát S z e r k . 

**) Hogy ezelőtt épen 30 évvel, még pedig a párisi legfényesebb talonok egyikében, 
már jártak magyar társas-tánezot, legközelebbi alkalommal körülményesen be fogjuk bi
zonyítani. S z e r k . • 



Szőllőay tánczmester avval törekedett kitölteni, hogy a franczia négyes min
tájára magyar társas-tánczot, a körtánctól szerzé, és divatba hozá. Ez törté
netesen nem a legmagasabb körökben terjedvén el legelőbb , ezen magas 
korbeli lelkes honfiaink azon szerencsés gondolatra jöttek, hogy már mért ne 
tánczolhatnók mi népünk tánczát, ezen nehezen betanulható, és (mivel egy-
egy figura alatt a két átelleni colonne két, sőt három izben is váltakozott a 
tánczban) feszült figyelmet megkivánó körtáncz helyett? — Meg tudnám 
nevezni azon lelkes honfiakat kiké az érdem e részben, s kimondom, hogy 
legyen ez bár nem egyéb mint a táncz, a mellybeu egy epochalis fordulatot 
idéztek elő, visszaadván a nemzetnek saját tánczát, az, és az ehhez hasonló té
nyek a nemzet életében jelenleg tán nagyobb fontosságúak, mint a régi szá
zadokban egy pártütő királyi öccs felkelése, vagy bukása. Még most is látom 
az 1843-k és 1*4-1 -k évi vigalmakban őket, mint lejtek a régi magyar solo 
könnyebb s természetesebb lépteivel változatosan fűszerezett s finomított ezen 
hagyományos nemzeti tánezot, fesztelenül, de illemmel. Szabadjon ezen két 
szót hangosan ismételnem, fesztelenül de illemmel. *) — 

Most már nézzük meg, mivé fajult ezen táncz rövid 10 év alatt? Á m 
hozzunk be egy tánezterembe egy illemet tudó paraszt-legényt, ki otthon a 
faluban a tánezot vezérli, mondjuk meg neki : ,,ezen tánezot mi urak és a mi 
apáink és nagyapáink elfelejtették, mi megint megtanultuk tőletek , és im 
legyen örömöd benne, nézd hogy tánczoljuk!" — Ez bizonynyal azt felelné 
nekünk : „Nem a mi tánezunk-ez, uram. Hiszen nem dobogunk mi illy esze
veszett sebesen, nem játszunk mi macskát és egeret, se nem forgunk körül 
körül tömegben, mint megannyi keringős juhok, aztán, kérem alásan, hogy 
heti az-az ártatlan szép teremtés ott, hogy az-az ur ugy fogja meg, én nem 
mertem volna megfogni ollyformán még a szeretőmet sem." 

Igenis ide jutottunk rövid 10 év alatt, 1843-ik évtől az 1853-ik évig, 
mert 1853 ik év óta mostanig a fris csárdást egy harmadrésznyivel, s igy sok
kal sebesebb taktusban játszszák és tánczolják, e mellett természetesen el kell 
maradnia minden lépés változtatásnak, minden szép táneznak, mert nincs az 
a láb és tüdő, melly azt győzze, s a helyett mi marad ? Egy Ízléstelen s egy
úttal illetlen ugrálás, mintha két egymáshoz kötött zsákot ránczigálnának a 
taktus egyik felében fe l , a másikban alá. Igenis, oda jutottunk, hogy az 
anyák nem engedik meg leányaiknak a csárdást tánczolni, s ezek maguk is, 
némelly pajzán tánczostól meritett tapasztalás után, nem merik azt tánczolni. 
Igenis oda jutottunk, hogy egyetlen nemzeti tánczunkból, a franczia alsóbb 
néposztálynál vagy igen szabados körökben divatos, Cancan lett, s ha igy 
marad, a j o b b izlésü tánczvigalmak tánczrendéből ki fog hagyatni. 

Most már kérdezhetnők, mivel s mikép kellene hatnunk, ezen kór el
len ? Véleményem szerint az által, hogy minden tánczvigalomban egyszer, s 
ha azután ugy tetszenék, többször, el kellene játszatni és tánczolni az úgyne
vezett lakodalmast, melly (ha valaki nem ismerné) áll egy vagy néhány 
táneztaktusban eljátszott lassúból, ezekre elkezdődik a táncz, és azután vagy 
10 perez vagy egy óranegyed után az első hegedűk mindennemű, az ős ma
gyar zenéből meritett és czigányaink által olly remekül és kifogyhatlan vál
tozatossággal játszani tudott czifrázatokat játszanak, mig a többi zene 
egyhangú monoton módon kontráz két taktusban a fő-, és a másik két tak
tusban a septim accordon. Azután egy kis ideig ismét a lassú, és reá ismét a 
friss, felváltva, ez tarthat egy óráig és tovább is ha tetszik, mert ez nem fá
raszt el. 

Van azonban vidék, magam sem tudom milly nagy, mert kiterjedését 
nem ismerem, mellyben ez a sebes taktusu csárdás szokásba nem vétetett, 
nevezetesen Zemplénmegye s ugyhiszem, az egész felső tiszai vidék nem tán-
czolja ezen elferditett tánezot, hanem akár mint lakadalmast, akár a rendes 
szokásos frissekre s nótákra tánczolják is, megtartják itt a rendes taktust. A 
felső Tiszai vidék ezen modorát ajánlom pesti és dunamelléki ifjúságunknak, 
főleg azonban több illedelmet a csárdás tánczolásában, mert a messze kül
földiek, kik ollykor nálunk megfordulván, tánezunkat igen eredeti és szép 
táneznak találták, mtholnap undorral fognak tőle elfordulni, — de a mi 
főbb, ezen ismét egyetlen nemzeti tánezunk az illedelmesebb körökből las
sankint ki fogván küszöböltetni, azon hivatlan bíráló, a dirat. kimondja reá 
anathemáját s meg fog szűnni élni körünkben a magyar táncz, és a szín
padra, circusra, és kötéltánczosokra szorul vissza. Matolay Viktor. 

Iroda lom és művészet. 
í Folyó hó elején jelent meg a Csengery Antal által szerkesztett 

„Budapesti Szemle" X I V . füzete, szokott becses tartalommal, úgymint : „Er 
dély irodalom-története" (ötödik fejezet) Szilágyi Sándortól, — melly mű, 
már eddig megjelent része után Ítélve is történet-irodalmunk becsesb ter
mékei közé sorozható ; „Jelentés a dunai hajózásról s a magyar borok érde
kében Konstantinápolyba tett ut eredményéről" h'orizmirs Lászlótól; „ A z 
Alföld geológiája" Szabó Józseftől; „Guizot mint államphilosoph" Kecske-
mélhy Auréltól; „Vörösmarty emlékezete" akadémiai emlékbeszéd b. Eöttös 
Józseftől. — A z „Irodalmi szemlé'--hen Salamon Ferencz Petőfi ujabb költe
ményei fölött irt tanulmányának itt-ott talán kifogás alá eshető, de több 
tekintetben érdekes első czikke foglaltatik. A füzethez az aldunai szirtes 
vonal térképe van csatolva. A jövő fűzetek számára a már megkezdetteken 
kivül ujabban beküldött dolgozatok közöl nevezetesek többek közt : „Vissza
pillantás a mult év politikai eseményeire" Falk Miksától; „ A z ujabb magyar 
költészet" Erdélyi Jánostól; „ A művészet története főbb vonalakban" 
Henszlman Imrétől. 

* ) Ha jó i emlékszünk, c riiszben gróf Wenkbeim Béla urat illeti az elsó kezdemé
nyezés érdeme. Szerk. 

Va> l ; . I u . 

.•• 1 „Kalauz" czimü néplap) a folyó évi 2-ik számon kezdve a kiadó 
Magyar Mihály felelős szerkesztése mellett uj berendezéssel jelenik meg, s 
mindenekfölött az iparos és kézműves osztály érdekeit tartván szem előtt, 
irodalmunkban jóformán parlag tért igyekezik elfoglalni. Kitűzött czéljánnk 
elérésére — mint már az eddig megjelent számokból is örömmel látjuk — 
mind tárgyválasztás, mind hang tekintetében a legjobb uton indult, és az 
előbbi szerkesztés alatt nevén esett csorbák ki köszörülését bizton rcmélteti. 
Szerkesztő a legjobb irói erőktől van gyámolitvn. — A z előfizetés az első 
félévre folyvást nyitva áll Magyar Mihály könyv kereskedéseben : egész évre 
4 ft., félévre 2 ft. (ausztr. értékben). 

- f (Plachy Ferencz „Az elemi festészet") czimü munkára nyit előfizetést. 
— A szépművészet iránti, hazánkban is mindinkább terjedő fogékonyság, és 
azon tény — irja szerző. — hogy miután a rajzolás és elemi festészet immár 
ipartanodáink, nevelőintézeteink, sőt népiskoláinkban is rendszeresen tanítta
tik, arra buzdított, hogy segédkönyvül az elemi festészet alapismereteihez a 
fennezirozett munkát magyarul megirjam, s közhasználatra világ elé bocsás
sam. Tárgya ezen munkának a színezés és árnyékolás elméletének előadása, 
a nevezetes angol vizfestés kitűnő módjának, a szín vegyit esnek s egyéb keze
lési módoknak megismertetése. A 4—5 ívnyi, csinos alakban kiállítandó 
munka martiusban fog megjelenni. A z előfizetési ár 42 uj krajezár, melly 
szerzőhez (Pest, Sebestyéntér l-szám a.) február végéig küldendő be. G y r j -
t"k nyolez példány után egy tiszteletpéldányt kapnak. 

£ (A „Magyarhoni Természetbarát") czimü természettudományi folyó
irat kiadása 1859. év lefolytáig fclfüggesztetik. Azon t. cz. előfizetőknek,kik 
6 füzetre fizettek elő, 2 ft. 30 pkrt, köszönettel vissznküld a nevezett vállalat 
szerkesztősége. 

(Jókai „Bacsó Tamás") czimü beszélye nem régiben három amerikai 
lap tárczájában jelent meg egymásután, sőt drámára is feldolgozták. Angol 
nyelvre forditá Xantua János, az „Amerikai levelek" írója. 

— (Sárosy Gyula jelenti . ) hogy „Költeményei" első kiadása elfogy
ván, miután azon szerencsében részesült, miszerint rögtön egy második kia
dás megrendelése vált szükségessé: „Köl teményei" egy hason példányával 
az eddigi előfizetési áron (irodájából elvitetve 2 ft., megküldve pedig 2 ft. 
30 pkrral) folyó évi február kezdetétől a megrendelőknek — kiknek eddigi 
száma már az500-at meghaladta — újra szolgálhat. De martin- 15-től kezdve 
a példányok csak felemelt áron lesznek megvehetők, s egyedül a szerző iro
dájában, mert könyvárusoknak bizományba nem adatnak. (Lakása Pest, züld-
kert-uteza 14. szám.) 

4- (Szelestey László) egy füzet költeményt adott sajtó alá. 
-+- (Marinescu romániró) kiadta a magyarországi és erdélyi oláhnép-

dal-gyűjtemény első füzetét, melly érdekes balladákat tartalmaz. A tiszta 
jövedelmet szerző a lippai iskolásgyermekek javára ajánlotta föl . 

(3 (Franczia irói termékenység.) 1858-ban a franczia színpadokon 215 
drámaíró és 50 zeneszerző müvei kerültek a színpadokon előadásra. 

-t- • I Férni testvérek Bécsben) sok tapsot arattak azon magyar ábránd
dal, melyet Huber Károly a „Hunyady Lász ló" motívumaira szerzett. 

+ (Bogdanoff k. a. hires orosz tánezosnőt) Nápolyban 10 ezer frank 
havidíj mellett szerződtették. 

E g y h á z i és iskolai hirek. 
— (Elemi iskolák szüksége Vebreczenben.) Régen gondolkozott már az 

itteni egyhazgyülés arról, miként lehessen eszközölni, hogy valamennyi 
iskolaköteles gyermek iskoláztassék; s azt tapasztalta, hogy mintegy 2000 
gyermek azért nem jár iskolába, mert a szegényebb szülők a tandijt fizetni 
nem képesek, az iskolától távol lakóknak pedig a feljárás, kivált sáros és 
hideg időben sok akadálylyal jár; jónak látta tehát elvileg kimondani, hogy 
az elemi fi-és leányiskolákban a tandíj töröltessék e l , s az utczánkénti 10 
leányiskola újra rendeztetvén, állitassék a város különböző részein több 
fiúiskola, s mind a két nembeli illy iskolák tanítóinak rendszeresített fizeté
sei a felemelendő egyházi adóból s a városi mint községi hatóságtól kérendő 
évenkénti segélyezésből teljesíttessenek. — A tárgy bővebb kifejtése, s a 
kimondott elv mikénti foganatosithatása végett szakértő választmány bíza
tott meg, a reményleni lehet, hogy a tandíjmentesség az uj iskolai évben 
életbelép. Talán nincs község Magyarországban, hol olly kevés egy
házi adó fizettessék, mint a nagy Dcbrcczenben, a legnagyobb összeg egy 
keresztyén hivétől 1 ezüst forint, s igy Ss mintegy 7500 ftnak kell bejöni 
évenkint; ha ezen összeg csak megkettőztetnék is, — dij nélkül tanitathatná 
gazdag és szegény szüle bárminő számú gyermekeit az elemi iskolákban. — 
Kétkedni sem lehet, hogy egyrészről Debreczen értelmes s a j ó és szent 
czélokra való adakozásban magát mindeddig felülmúlni nem engedett közön
sége, ha kivált az eléretni szándékolt czél kellően megmagyaráztatok — kész 
sziwel hozandja meg filléreit. — másrészről pedig a városi községtanács 
a szükségelt iskolai épületek fölállítását s évenkinti segélyt teljes kézséggel 
s egyhangúlag megszavazandja, s ez által a most minden oktatás nélkül 
maradt számos gyermeknek dij nélküli elemi oktatását eszközölni sietend. 

— Miután a városi terület az öt lelkész közt parochiákra felosztatni határoz
tam", a lelkészek gondja s kötelessége leend, főleg felügyelni arra is, hogy 
a legszegényebb gyermek is a kellő oktatás alól el ne vonassák. 

— (.4 debreczeni leány-nöcelde) isméti fölállításának szükségét is be
látta már ezen egyházi elöljáróság régen. Ideje is volna, hogy a megbízott 
választmány e tárgyban beadná a tanrendszerre is kiterjedő véleményes j e -
entését. Ne dugjuk be füleinket a leánygyermekes szülék kiáltó szava előtt: 

— mert kÖzohajtás, hogy a 16 év előtt megszűnt nőnövelde újra életbe jö j 
jön. Kénytelen most a ref. szüle — ki más városokban levője növeldébe nem 



képes elküldeni leányát, az itt helyben lévő kath. növelő-intézetek valamely-
lyikébe adni azt, s sajnosán tapasztalni, hogy a protestáns leánykák más 
szertartású templomokba vitetnek, s más vallásúak számára irott könyvekkel 
láttatnak el; — ezen segiteni s mielőbb segiteni, az egyháznak első szent kö
telessége. — Tehát várunk, remélünk, óhajtunk. — Ezt irják nekünk Debre-
< zenből. 

I p a r , g a z d a s á g , kereskedés . 

0 (hsakon [Pestmegyében] egy kis községi hitelbank alakult.) Ugyanis, 
mint a „ B . H"-nak irják, a magas kormány a még 1848—49 ik évben a cs. 
k. katonaság részére kiszolgáltatott zab és széna árát akkép engedte letisz-
táztatni, hogy az a városnak mult évi adóilletőségéből vonassák l e ; ezen 
mult évi adóilletőség azonban már be lévén fizetve, annak visszafizetése utal 
ványoztatott. Igy kapott városi pénztárunk 5300 pftot, melyből 4500 pfrt 
csak a napokban érkezvén vissza a kiskőrösi adóhivataltól, azt a városi tanács 
a város részére tőkéül meghagyatni, használat végett pedig, tekintve földmi-
velŐ gazdáinknak mostani azon állapotját, hogy termékeiket illendő áron el 
nem adhatják, a nép közt kölcsön kiosztatni rendelte, éspedig hogy annál 
többen részesülhessenek a kölcsön jótékonyságában, akkép, hogy belőle egy-
egy gazda csak 100 pengő forintot vehetett fól. A kölcsönzés két kezes jótál
lása és hatos kamat mellett történt s miután maguk időközi kisegítésére 
többen 100 pftnyi öszszegnél kevesebbel is megelégednek, ilykép igen szá
mos igénylők vehettek a kölcsön jótékonyságában részt. 

(J (Uj találmány.) A z angolok nem elégesznek meg azzal, hogy a ten
gerek felett uralkodnak, ők a tengerek alatt is uralkodni óhajtanak. Sir 
Baldirin Walker, Angolország tengerészeti építményeinek felügyelője, egy 
búvárhajót talált fel, melly 8—10 egyénnel csak olly könnyen jár a viz alatt, 
mint valamelly hal; előre, hátra evez, fölemelkedik 8 alásülyed, s a viz fel-
szinén nincs más nyoma, mint hogy egy vékony cső áll ki, mellyen át a lent-
levők levegőt nyernek. E hajó segélyével a legnagyobb hadihajókat is légbe 
lehet röpiteni. 

O (A szűkölködő iparosok kölcsöninlétete Pozsonyban) e hó 20-án már 
megkezdé működését. 

Köz in téze t ek , egyletek. 
0 (A magyar nemzeti múzeum pártolásáról és biztosításáról.) Kubinyi 

Ferencz ur a „ P . X . " hasábjain többek közt irja : „minthogy a nemzet, mint 
illyen. közvetlen közbejöttével ez intézet biztosítása iránt nem intézkedhetik: 
egyes hazafiúi adakozásoknak kell történni. Császár O Felsége j ó példával 
ment elő, az intézet számára már két ízben a pótadóból nevezetes összeget 
jelölvén ki. Biztosíttatnék a muzeum jövője , ha Császár 0 Felsége ezentúl 
is nevezetes ooseegeket méltóztatnék ez intézet számára kijelelni, mellyekből 
a könyvtár- és egyéb osztályokban olly szükséges szekrényeket ki lehetne 
állítani; mert a könyv- és egyéb nevezetes gyűjtemények egy részét a szek
rények, polezok hiánya miatt fölállítani nem lehetvén, azok a raktárban 
haszontalanul hevernek. Továbbá : „öröki t te tnék a muzeum, ha a nemzet 
részéről legalább egy millió pengő forint adatnék össze, ennek öt száztóli ka
matja tenne 50,000 pengőt; ebből fizettetnének a tisztviselők, ebből fordít
tatnék szakonkint bizonyos összeg a gyűjtemények szaporítására, utazásokra, 
ásatásokra stb. Minden szakra két őr, egy rendes és egy segéd kívántatnék. 
A szolgák száma is szaporítandó lenne. Minthogy a magyar nemzeti muzeum 
a nemzet tulajdona, legigazságosabb volna, ha a muzeum felett egy nem 
csak kormányi tisztviselőkből, de a nemzet részéről néhány tagból álló s O 
cs. k. Apostoli Felsége által kinevezendő választmány, az illető múzeumi tiszt
viselők befolyásával őrködnék. Olly férfiak volnának kinevezendők, kik iránt 
a nemzet teljes bizodalommal viseltetik. — Ekkor megszűnnék minden 
gyanúsítgatás, nagyobb volna a bizalom is ezen nemzeti intézet iránt. Merem 
állítani, hogy ez a nemzet közóhajtása, mellyre bizton számit a nemzet; a mú
zeumi gyűjtemények a nemzet tulajdonának tekintendők; annyit megérdemel a 
nemzet, hogy csak befolyásával kezeltessenek, hogy a kijelölendő duplicatű
ntök részint másokért kicseréltessenek, részint az erdélyi és más hazai mu
zeumoknak és intézeteknek adassanak által." 

/v, (A magyar Akadémiai Tudós-Társaság) jan. 24-ki term. és tört. oszt. 
ülésében Pod/tráczky ujon választott rendes tag székfoglaló beszédét tartá, 
mellynek tárgya : ,,a magyar név ősregetani (ősmythologiai) eredetéről és 
jelentéséről. Szerinte e szó magyar, annyit tesz, hogy : napimádó. „Ariszto
telészi tanulmányaiból" a „Kategoriák"-ról olvasott. 

\ (iá Szent-Islván-Társulat) jan. 13-án tartott választmányi-gyűlése. 
Fólyóévben a tagok és előfizetők, az egyetemes magyar encyclopoediából 
határozott és tagilletékül számitandó 50 iven fölül „ M o r u s Tamás," „Szen
tek régi legendái" és a „ B o l d . Szűz élete" czimü müveket veendik. A jász
berényi gymnasium igazgatósága kérelmére, e gymnasiumnak ajándék köny
vek lesznek küldendők. — A „ R e l i g i o " 690, a „ K a t h . Néplap" 1362, a 
„Cath. Chriat" 636 előfizetővel bír; a „Pázmány-fűzetek" azonban olly kevés 
előfizetővel bírnak, miszerint a társulat e vállalatot tetemesb áldozat nélkül 
alig fogja folytathatni. Hartleben K. A . a társulati könyvtárnak 48 kötet 
munkát adott. A társulat mult évi dec. hóban 1 alapitóval és 202 taggal 
gyarapodott. 

0 (A hetesmegyei Gazdasági Egylet) jan. 20-án tartá tisztválasztó köz
gyűlését Gyöngyösön, mellyen a tagok igen szép számmal jelentek meg. A 
gyűlést megelőző s a gyöngyösi dologház fölsegélésére tartott tánczvigalom 
170 pftot jövedelmezett. 363 szavazó volt jelen. Elnökül Kocács László, al
elnökül Berecz Ferencz és b . Beuszt Ödön, pénztárnokul Darvas Lajos, ki is 
a terhes hivatalt dij nélkül volt szives elvállalni, lőn választva. 

— (A Hetesmegyei Gazdasági Egyesület) minden hó első hétfőjén, dél
előtti 10 órakor, tartja szállásán rendes havi-igazgató-választmányi nyilvános 
üléseit. — Kovács László m. k., egyesületi elnök. 

A (A magyar Kertészeti Társulat évkönyve 1858-ra) megjelent. Tar
talmazza a társulat történetét, alapszabályait, az alapító és rendes tagok 
névsorát, a mult évi nov. 13-én tartott alakító közgyűlés jegyzőkönyvét, az 
első kertgazdasági-tárlat tárgyjegyzékét, a biráló bizottmányok jegyzőköny
vét. A társulat alapitó tagjainak száma 67, a rendes tagoké 1239. — M o 
zogjunk a társulati téren, tegyünk a mit lehet — és ne higyjük soha, hogy 
az sokat nem tehet, ki tenni igazán akar. 

Közlekedés . 
— (Figyelmeztetés a közönséghez a tiszai vasutat illetőleg. ) A Vasár

napi Ujság 1-BŐ számában egy debreczeni levelező panaszkodik : hogy egy, 
számára megérkezett küldeményről, az ottani vasút kiadói-hivatal, őt kü
lön tudósitványnyal (Avisoval) tudósítani elmulasztotta, s mégis azon 
időre, mig az, a panaszló hibája kivül ott hevert, a raktárbért véle meg
fizettette. — Ha a dolog — daczára a t. levelező egy kissé humoriatikus 
előadásának — valóban ugy volna, a panasz kétségkívül alapos, mert 
a felsőbb helyen jóváhagyott „szabály" szerint, az állomási helyen lakó 
czimzett, 24 óra alatt a raktárgyak megérkezése után, külön tudósít-
vány (Aviso) által értesítendő, — ha különben lakhelye a küldeményen 
kitéve van, a raktárbér pedig csak a küldemény megérkezése utáni harma
dik naptól kezdve számitandó. — A pálya-igazgatóság mindenkor köszö
nettel veszi, ha megbízottai által itt-ott netalán elkövetett szabálytalan
ságok vele különösen közöltetnek, hogy azokat megvizsgálhassa s az illető 
félnek elégtétellel szolgálhasson. — Ezen, a pálya-szolgálati jó rend fenn
tartására való közremunkálását, a t. közönségnek, annyival inkább igénybe 
veheti az igazgatóság, mivel'az érintett szabályok, mellyekből ugy a pálya-
intézet-használhatási föltételek, mint a közönséget illető jogok kivehetők, — 
minden állomáson kifüggesztvék, s e szerint kiki azonnal meggyőződhetik 
arról, vájjon s mennyiben, esetről esetre a vasut-hivatalnokok eljárása ezen 
szabályokkal ellenkezik-e, másrészt pedig az illető félnek — ha nem hatá
rozná el magát etfelől néhány sort intézni az igazgatósághoz — könnyű mód 
nyujtatik panasza bejelentésére a minden állomáson meglevő panaszkönyvek 
használata által, melly panaszkönyveket nemcsak az igazgatóság, de a magas 
kormány is folytonos felügyeletes ellenőrkedéae alatt tartja, ugy hogy azok 
nyomán, minden beleigtatott panasznak okvetetlen az igazgatóság tudomá
sára kell jutnia, a szükséges nyomozás alapjául szolgálandó, mit átalános 
adatnélküli panasz nem nyújthat. 

M i u j s á g ? 

A Báró Bánffy Adám, Erdély egyik legérdemesebb főnemese e hó 
15-én, Kolozsvárott meghalt. Béke hamvaira! 

— (Duna-Egyháza elöljárósága) egy hozzánk beküldött nyilatkozatban 
hálát mond az első magyar átalános biztosító társaságnak, hogy, a mint 
kerületi ügynöke Fülöp Ferencz ur által, az c hó 15-én történt tűz okozta 
szerencsétlenség felől értesült, meghatalmazottját a helyszínére küldvén, az
által a károsultaknak azonnal teljes kárpótlást fizettetett. 

•4- (Az ifju Bosco) ama híres bűvésznek fia, jelenleg Bécsben űzi szem
fényvesztő mesterségét. Hallomás szerint Pestre is Iegőzkocsiz, kibüvölendő 
a pénzt az erszényekből. 

© (Glosius Dániel végrendelete.) Glosius Dániel, Glosius Samu hírne
ves orvos fia, 1830-ki máj. 23-án irt végrendelete szerint, miután atyjafiairól 
is megemlékezett, összes vagyonát az evang. egyházaknak s iskoláknak hagyá. 
Nevezetesen könyvtárát a soproni iskolának.Több részletes intézkedése után 
rendelé, hogy végrendeletére a pesti evang. lnth. magyar-német község 
ügyeljen fel s alapítványa „Glos*us Samu és Dániel alapítvány" czim alatt 
kezeltessék. Alapítványa ezé Íjául a kiképezés végett külföldre utazó theolo-
gusok Begélyzését tűzte ki, ollykep, hogy hátrahagyandó vagyona kamatai
ból, annyinak adassék 250 váltó forintnyi segély, a mennyinek csak telik; 
ezenkívül 200 váltó forintot fölváltva két évig egy joghallgató s két évig 
egy orvostanuló húzzon. A végrendeletben meg van az is határozva, hogy 
ez ösztöndijakat, miféle kellékekkel biró tanulók nyerhetik meg. E tekintet
ben többek közt igy szól : ez ösztöndíjak kiosztásánál csak a jeles lelki s er
kölcsi tulajdonokra s ne a folyamodó születésére, szülőire avagy nemessé
gére, legyen tekintet. A D . pontban pedig igy folytatja: „Ezen ösztöndijaim 
elnyerésére elengedhetetlen kellék a magyar nyelv tudása; senkinek ne 
adassék ösztöndíj, ki a magyar nyelvet teljesen jó l nem beszéli, s ki a magyar 
nyelvbeni jártasságáról a pestmegyei viczispán urak egyikétől bizonyítványt 
elő nem mutat; mert én alapítványomat nem külföldiek számára rendelem, 
még kevésbbé olly magyarok számára, kik magyarul nem tudnak; ki szeren
csés volt Magyarországban születhetni és a haza nyelvét, a magyar nyelvet, 
nem tudja, nem érdemel tőlem segélyt, és ezen én ösztöndijomra soha számot 
nem tarthat é9 abban nem is részeltethető." E végrendelet, a rendelkező 
nejének, szül. Artner Karolinának, halála után volt végrehajtandó; a halálozás 
1850-ki február 26-án be is következett, s az elhunyt magát derék férjéhez 
méltónak mutatá, mert vagyona legnagyobb részét ő is az evang. egyházakra 
és iskolákra hagyta. Férjének alapítványa ekkor 82,782 ft. 58 kr. pp. tett, 
melly annak végrendelete szerint lenne elhelyezve. A z örökösök egyrésze a 

• ) Szívesen közöljük ez illetékes helyről jött nyilatkozatot, mert látjuk belőle a t. 
vasutigazgatóság azon komoly igyekezetét, hogy • közönség méltó igényeinek eleget 
tegyen. Szerk . 



végrendelet érvényességét kétségbe vonta, s bár a pert már két év előtt a 
legfelsőbb törvényszék is az egyházak javára dönté el, de az egyházak még 
mai napig sem jutottak ez örökségük birtokába — nem tudni miért. — (Bv. 
Wochenbl . ) 

— (Uj ét> óta el van törölve Debreczenben) az utczánkénti botrányos 
koldulás, — e tekintetben, mint tudva van, az egyház a városi községgel fo
gott testvéri kezet, B ez évben 60, jövőre pedig 100 koldus láttatik el az ispo
tály intézetben mindennemű szükségesekkel. — Ugyancsak a közaégtanács 
az egyház részére 150 katastr. holdat ajándékozott a legelő szántásra 
alkalmas részéből, s ez nagyon helyén van, bárha más községek dicső példá
jára a tisztelt községtanács a lelkészi hivatalokat is megajándékozná foldbeli 
illetékekkel, B lehetővé tenné, hogy a készpénzfizetésnek legalább egy része 
az egyház által más szent czélokra fordíttathatnék. — Mindezekből láthatni, 
hogy a debreczeni egyház ott a hol telik a maga erejével, ha nem telik a 
városi községgel vállvetve gondoskodik a növelés könnyítéséről, szegényei 
ápolásáról, s épen nem érdemli meg azon sok oldalról tapasztalt s reá lob
bantani szokott szemrehányásokat. Ha a kivitelben késik, az nem a nemaka
rásnak és részvétlenségnek, hanem az erőhiánynak rovandó fel. 

+ (A somorjaiak cigan töltik a farsangot.) A sok táncz egymást éri; 
február 8-án a nemzeti szinházi nyugdíjintézet javára fognak vigadni. 

+ (Amerikában egy rabszolga) igen czélszerü gazdasági gépet talált fel. 
s arra szabadalmat kért. Folyamodására tagadó válasz érkezett azon okból, 
mert rabszolgának nincs joga valamit föltalálni. Helyette a szabadalmat 
ura nyerte meg, azon kificzamodott észjogi (?) elv szerint: hogy a rabszolga 
minden testi és lelki képessége urának tulajdona. 

© (Ritka állat.) Sárosmegyében, majd Péchujfalu majd Hertnek határá
ban az erdőcsőszök már egy év óta hirlelék, hogy egy előttük ismeretlen vad 
tartózkodik a vidéken, melly igen gondosan rejtegeté magát. Mult évi dec. 
18-kán azonban, mint a „ V a d . ée Vers. lap" irja, véget vetett minden kétely
nek. Ugyanis hajtás közt a kopók ráakadtok, épen midőn leséből az általuk 
hajtott nyulat előlük elkapni akarta. A kopók odább álltak s csak Péchy 
Gedeon, ,Flóra" kopója birkózott meg vele, s küzdve elesett, de az ismeretlen 
állat is lelövetett, melly is nem volt egyéb, mint egy farkával együtt 5 láb 
hosszú hiúz, milly állatot emberemlékezet óta e vidéken nem láttak e a ko
pók sem ismerik. 

0 (A vidéki magyar lapok kiadói), sőt Pesten is két magyar és egy német 
lap kiadója, annyira megfeledkeztek a pesti magyar nemzeti múzeumról, mi
szerint az egy „ G y ő r i Közl."-t kivéve, egyik sem méltatja tisztelet-példányra; 
e példát követik az erdélyi lapok is — elannyira, hogy e nemzeti intézetünk 
érdemes könyvtárnoka, Mátray Gábor ur, ismert buzgalmánál fogva, hogy a 
vidéki lapirodalomnak legalább nyoma maradjon fel a jövő számára, alkalmi
lag a pesti szerkesztőségket figyelmezteti, hogy ajándékozzák mega múzeumi 
könyvtárt valamellyik magyarországi, vidéki, vagy erdélyi magyar lapnak 
habár hiányos példányával is. Mi elégszer felszólaltunk már e tárgyban, fáj
dalom, sikerei lenül, mindemellett e mulasztást még most is csak figyelmetlen
ségnek vagyunk hajlandók nevezni, remélvén, hogy az illető szerkesztők ösz
tönözni fogják kiadóikat, miszerint jövőre a múzeumnak ne legyen hasonló 
panaszra oka, de sőt az elmúlt évekről is küldjenek be lehetőleg teljesszámu 
példányokat. A kiadók bizonyára készséggel teljesitik ezt, csak legyen, ki 
figyelmezteti őket. A pesti lapok kiadói, ama harmat kivéve, dicséretet ér
demlő pontossággal küldik be példányaikat — és a nemzeti múzeumban min
den más pesti magyar és német lap gondosan rendbe szedve, föltalálható. 
Szerkesztőségünk a „ K o l . Közlöny" 1857. és 1858-ki habár hiányos példá
nyait már átküldte a múzeumnak, melly bárkitől is szívesen togad hasonló 
avagy uj könyvekbeli adakozást, mert ujabb időben könyvkiadóink is meg 
kezdenek feledkezni ez intézetünkről, s Budapesten 3 kiadó (kiknek nevét 
ezúttal még elhallgatjuk) és nyomda van, melly nem szokott soha semmi 
könyvet beküldeni, holott Széchenyi Ferencz, a múzeumi könyvtár ala
pitója 1802-ben kelt s Ferencz király által is megerősített alapító levelének 
2-ik pontja szerint, a kiadó minden kiadott műből egy példányt a múzeumi 
könyvtárnak beküldeni tartozik. 

— Nyilatkozat. Bécs, jan. 16. A Vasárnapi Ujság 2«-ik száma egy bécsi 
levelet tartalmaz K . T . aláírással, mellyben a többi közt ez foglaltatik — 
„Néhány derék magyar technikus dicséretes vállalatot indított meg, melly 
mind hazafiassága, mind czélszerüsége miatt a legmelegebb pártolást érdemli. 
Kazinczy, Vörösmarty, Petőfi, Jókai érczöntetii alakjait illeti e vállalat stb. 
£ hír reám nézve annál váratlanabb volt, minthogy e vállalatnak életbelép
tetője egyedül én vagyok, s hivatásköröm nem a technikai, hanem a keres
kedői pálya. — Én bizom vállalatom életrevalósága, s a magyar értelmiség 
részvétében, szükségtelen tehát akárkinek beavatkozni, s alaptalan hírrel 
annak hitelét rontani. * ) Megjegyzendőnek látom még kijelenteni, hogy vál
lalatom koszorús költőink, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Kazinczy, Kisfaludy 
és Jókai érczöntetü szobrocskáit illeti, s megrendeléseket elfogadok a hir
detés szerint. — Vörösmarty, Petőfi, Arany, Kazinczy, Kisfaludy és Jókai 
nyolez hüvely magasságú diszasztalkákra alkalmazott, igen sikerült érczön
tetü szobrocskái vasban színezve 5 pft., rézben színezve 9—30 pftért kapha
tók, a megrendeléseket pontosan megküld, Száll Antal, Bécsben, Wahringer-
Gasse, Nr. 204. 

* ) Megvalljuk, nem értjük ezen beszédet s annál kevésbé azon erősebb kifakadáso-
kat, mellyeket e nyilatkozatból jónak láttunk elhagyni. Nem tudjuk, mit beszél itt a nyi
latkozó ur , .beavatkozásiról vagy épen „hitelrontás'-ról. Minó agyrémek ezek? Levele
zőnk, épen idézett szavaiban, olly melegen ajánlja e vállalatot, hogy az illyen „beavatko
zást" meg keliene köszönni s nem duzzogni érette. Ilog^y technikusok készitették-e e i 
erezszobrokat, vagy kereskedők? erre nézve várjuk a felvilágosítást t. levelezőnktől. 

O (Stonette ebei.) A kik látták, azok emlékeznek a Renz lovardájában 
Stonette bohócz jeles képzettségű ebeire. E jeles képzettségű ebeket nagy 
szerencsétlenség érte Varsóban, hol is aHinni-féle lovarda leégvén, ez állatok 
is odavesztek. 

Levelezés . 
Bécs i l evé l , jan. 24. (Legis-legutolsó szó. „Rajzolta emlékezetből." Egy 

uj szobrász-tehetség. Egy hibás adat.) Utoljára, legutoljára és leges-legutol
jára fellépő tánezosok, krokodilusok és kóczot evő, malomköveket hajigáló 
csodaemberek módjára én is legutoljára szólok most az olly akaratlanul oko
zott Frank-háboru dolgába, megígérvén, hogy ez a legutolsó egyszersmind a 
leges-legutolsó is. (Ugy legyen. — Szerk.) 

Névtelenségem bántja legelőször is gróf Fáy István urat, pedig nem 
akarok a névtelenség által névhez jutni. Vagy nem elég név a K. T.r . . ., 
különösen, ha ,.kálinak" olvassa az ember, a kátéból pedig, tudvalevő dolog, 
tanul nagy és kicsi; ez az ambitió nem lévén meg bennem — egyedül csak 
téríteni óhajtok. — Ámbátor én jámbor természetű vagyok (ezt szerkesztő 
ur is bizonyíthatja), birok mindamellett azon magyar virtussal, a vélemény 
szabad kimondásával s a meggyőződés bátorságával, hogy a mit bensőleg 
hiszek, azt k! is merem mondani. — H o g y azt a „pezsgő-herbatea"-fé\e rosz 
viczet kÍ8zalasztottam . . . no, ez már okos embereken is megtörtént. Külön
ben nem is annyira élez, mint összehasonlítás akart az lenni . . . . ez pedig 
mindig „claudicál ." 

Hanem én lassankint azon veszem észre magam, hogy polémiába keve
redtem, polémiába annak rendje és módja szerint. Benne vagyok, hadd evicz-
kéljek ki belőle. Még pedig lehető legrövidebb uton. Elhallgatok sok min
denfélét, s csak egy-két megjegyzést teszek. 

Mi a magyar zenének salonképességét illeti, arról, azt hiszem, csak egy 
vélemény uralkodik az országban, és hirdetői e véleménynek PccsenyánBzky. 
Svastics, Nyizsnyai, Szénfy és Lovassy; bevallja azt legújabban az e lapok
ban a kérdésben forgó tárgy, és a szerény bécsi tudósító mellett lelkesen, 
szakavatotton és férfiasan felszólalt Ujfalnssy Lajos ur is. Ez egy vélemény 
pedig oda nyilatkozik, hogy a magyar zene hazája a csendes falu, a puszta, 
bölcsője a nép szivében áll, dajkája a czigány. Ez- egyetlen esetben a néphez 
kell leereszkednünk, s nem javát akarjuk akkor, midőn hozzánk felemeljük 
azt. — A sálon üvegfalui mögött elsatnyul a magyar zenének meleg nap
sugár , szabadlevegő és sokszor vihar után vágyó természete. A szabadon 
fejlő mell nem szorulhat fiizővállba, borotvált arezhoz nem illik árvalánybajas 
kalap. Ismét rosz hasonlatok talán — de csak talán. (Erősen talán. Szerk. \ 

Még több észrevételt is tudnék tenni, szinte látom, hogy szeretnének 
tollam hegyéről a papírra potyogni de mind a nemes grófot, mind F. 
urat, mind a békétlenkedő szerkesztőt, de különösen magamat akarom meg
kímélni, mert ha engednék a rosz ingernek, é n „ o » édes levelező" még ugyan
csak ,.keserü" is tudnék lenni. Tehát semel pro somper . . . . béke Izraelben I 

Legyen meggyőződve a nemes gróf, hogy a jeles zenészt, a müveit fér
fiút B a hazafias főurat én becsülöm benne legőszintébben, s kérem, hogy 
eltérő véleményeink dacsára ne tagadja meg becsülését az „anonymus V a 
sárnapi Ujság — regináé" nótáriusától. 

Már benne vagyok a polémiában . . . tehát gyerünk! 
Ha az, a mit most akarok mondani, annyira nevetséges nem volna, b o -

szankodnék rajta az ember. 
Vahot Imre rajzol! . . igenis rajzol! . . de nem elég,hogy rajzol, hanem 

még emlékezetből is rajzol, de nem elég, hogy emlékezetből rajzol, hanem 
még Széchenyiket is rajzol! — Rajzoljon Vahot Imre akármi mást, szép 
dolog a virág is, a pipa is, a kulacs is, a rébusz is, de a mi Széchenyinket ne 
turbálja plnjbászával. . . még csak emlékezetből sem. — Uram fia!... elő
veszi a nagy férfiú régi arczképét, a szakálát megtoldja vagy egy aroszszal, 
a feje tetején levő hajból elvesz egy j ó csomót, és ez irón-gymnastica alá 
odabiggyeszti, hogy: rajzolta V.I.emlékezetből. — Abból ám,majd megmond
tam, miből! — Hová leszünk, mivé leszünk! F o g jőni egy idő, a mellyben 
ámulva-bámulva azt fogjuk olvasni : metszette V . I., faragta V . I., építette 
V. I., sőt tán még varrta is V . I. . . . és mind emlékezetből! 

Láttam én Széchenyi arczképét, illetőleg életnagyságú mellszobrát, 
melly carrarai márványból „ a z első magyar ember" családja számára készül 
Hanns Gasser mintázata ezerint. — Milly élethűek e vonások, hogy tükrözik 
vissza e nagy lelket! — Széchenyi vénült, nagyon sokat vénült, de e néma 
szemekből egy töretlen „magasra v ívó" szellem örök napja vi lágol ; s mig 
egy részt fájó szivvel szemléljük ez aggott vonásokat, vigasztalódva nyugszik 
meg pillantatunk a téres magas homlokon, mellyből Minervakint, a nagy esz
mék vértezve szöktek ki a napvilágra, hogy hassanak és alkossanak. 

A szobrot Isó Miklós hazánkfia faragja. Ismét egy jeles tehetség, egy 
sokra, nagyra hivatott ifju, kinek Magyarországban tán csak most hallják 
először hírét. Isó már évek óta képezi magát Bécsben a hírneves Femkorn és 
Gasser uraknál, kik ez ifjuember jövőjéhez a legszebb reményeket csatolják. 
Jelenleg szünóráiban egy „Lendvay-emlék" rajzán dolgozik, melly, ha kivi
telében olly tiszta lesz, mint a millyen merész és nemes conceptiojában, 
ragyagóan fogná megnyitni pályáját, mint önálló művészét. Bocsásson meg 
Isó ur, hogy titkát elárulom, de . . idején hallgatni ezüst, idején szólni pedig 
arany, mondja a példaszó. Isó ur' a mai időben megfoghatatlan szerénysé
génél fogva tán még sokára lépne fel tervrajzával . . . addig pedig megiit a 
nyakunkba katona-szobroznak egy L e n d v a y t . . . qnod Dii benigniter ver-
tent! Bátor vagyok a tehetős magyarok hazafias figyelmét e tervrajzra fel
hívni, reménylem, nem vallok szégyent a talán kora lármával. — t a n í t 
ványa boldogult Ferenczynknek, a nagy mester által Budán mintázott „Ka
zinczy-. Kölcsey- és Kisfaludy-szobrokat" Rimaszombatban faragta. 



M é g egy sziporka, piczike kis epeparány van bennem, ki vele, mert még 
megtalál gyűlni. H o g y Hartleben : „Gyöngyök és virágok" czimü antholo-
giája csak amúgy „ tedd ide, tedd oda" módjára van összelapátolva, minden 
tapintat és izlés nélkül, ahhoz nincs semmi hozzászólóm, de hogy azt az alig 
20 éves Zádort, 1700 nem tudom hányban engedi a világra jőni . . . ez egy 

kissé sok, ez retograd halhatatlanság lenne; már pedig minden ember előre 
szeret menni mai-napság — ha mindjárt halhatatlanságra nem vágyakozik is. 
Igazodj, kanyarodj . . . anthologos uri 

Végre valahára készen vagyok. Megigérem, hogy soha többé illy ma
rakodó levelet nem irok a Vasárnapi Újságnak. Isten áldja meg! — K. T. 

Színházi nap ló . 
Péntek, jan. 21 . „Gauthier Margit." Dráma 5 felv. Ifju Dumas Sándor 

után szabadon fordította Bulyovszkyné. 
Szombat, jan. 22. Hollósy L.-né javára : „Észak csillaga." Opera 3 felv. 

Meyerbeertől. A jutalmazott művésznőt ez este egész virágözön árasztotta el; 
gyönyörű művészi éneke a nagyszámú közönséget többször zajos tapsviharra 
villanyozta fel. 

Vasárnap, jan. 23. „Mátyás diák." Szinmü 3 felv. dalokkal és tánczczal. 
Irta Berki. 

HétfS, jan. 24. „Garrik Bristolban." Vigjáték 4 felv. Deinhardstein után 
fordította Csató Pál. Auer Leopold, Ridley-Kohne tanítványa (13 éves) 
felvonások közt három zene darabot adott elő hegedűn. Játékában sok techni
kai ügyességet tanúsított s szép reményeket ébresztett. 

Kedd, jan. 25. „Lammermoori Lucia." Opera 3 felv. Donizettitől. 
Szerda, jan. 26 A nemzeti szinházi nyugdíjintézet javára, uj átdolgozás 

szerint először : „Régi pénzek." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Fáy András. 
Csütörtök, jan. 27. Tiefensée Sarolta k. a. utolsó fóllépteül : „ N o r m a . " 

Opera 2 felv. Bellimtől. 

Szerkesz tő i mondaniva ló . 
4 2 8 8 . K a l o c s a . B . J . — N a g y érdekkel olvastak a valóban tndós czikket s ré

szünkről köszönettel tartozunk érte. Azonban mind terjedelme, mint tárgyánál fogva, 
kérnünk kell a t. szerzőt, hogy azt csupán magán használatunkra engedje át. Fogunk 
találni illó alkalmat, hogy a benne felhozottakat elmondhassuk. A kérdéses czikket e jó l 
felszerelt czáfolat nem illeti meg, mert először a benne keresett rosz szándék csakugyan 
nincs meg>benne, másodszor ez is (bár más vizű) források után van készitve s végre mert 
több hibája csupán a kifejezés és előadás járatlanságának tulajdonítandó, mellyet a jóaka 
ratn olvasó első perezben önmaga magigazit. 

4289 . M. S z i g e t . Megérkezett. Megtartjuk. A lap indul. 
4 2 9 0 . .Nyl lrapart i . A z a szép fényes csillag, mellyról ön kérdezősködik, bár mint 

kételkedik is ön benne, nem egyéb, mint a hajnali csillag, a Vénus. Hogy_ erről biztosit-
sok önt, nem kellett a Gellérthegyen kérdezősködnünk, részint azért, mert ide lenn is van
nak okos emberek, kik erről jót állanak, részint mert a Gellérthegyen csillagvizsgáló — 
csak volt. Nevezetesebb ennél az, hogy ön soha sem volt Budin a olly nagyon gyönyörkö
dik a természetben. 

4291 . Debreczen. A z osztalos-czéh t. elöljáróinak. A küldeményt vettük. Jövő 
számunkban bővebben. Addig is köszönet a nemes buzgalomért. 

4 2 0 ? Pf-t . K. nrjTÖfi arttmaupyunk emelését óhajtja s e tárgy körül több 
figyelemreméltó eszmét penget, ö n azt tartja, hogy népünk legnagyobb része még nem 
tud igazán,nemesen élvezni j hogy a valódi szellemi képzettség még nem érte azon fokot 
és terjedséget, mint p. o. az angol s franczia népnél. Nem a pártolás hiányában fekszik ön 
szerint annak oka, hogy némelly irodalmi s művészeti ügy nem tartja magát, hanem ab
ban, hogy kevesen vannak azok, kik szakértőinket megértsék s hallgatni, élvezni, bátorí
tani tudják. Sokkal többre vittük a zenét, mondja ö n ; tekintsük a Dalárdát; 3 év előtt 
2 0 — 3 0 ifju állott össze s most 600-on felül vannak tagjai. Nem lehetne-e, kérdi ön, ép 
illy modorban, mint a Dalárda, egy ,.Szavaidát" állítani. — Hadd áljának itt ez észrevé
telek és óhajtások minden észrevétel nélkül. Tán még jobban kiköszörüli ön vagy más 
valaki ez eszméket. 

4393 . 1 . 2 . S . N a g y nehezen kibetűztük a levélből az óhajtásokat. Sok mindenféle 
kívánat..t teljesítettünk már, mióta ezen 4298-ik szerk.mondanivalóig jutottunk, de azt 

még nem kivánta tőlünk senki, hogy „Val ter Scott vagy Sekes Pierre (!) derék munkáit" 
közöljük, „ügyes kezek által magyarra fordítva" Itt még csak nem is Ígérhetünk semmit 
— azokhoz a derék munkákhoz már csak más nton kell önnek hozzáférni. 

4294 . Eger. T . S. — Előleges nyilatkozatunk röviden az, hogy a felvett tárgyat 
szeretjük s őhajtjnk; minden egyéb a kidolgozástól függ. Ajánljak az egyszerűséget s tör
ténelmi hűseget, j ó forrásokat. 

4295 . N e m a d h a t o k a kivetkező versek : Befagyott a szőke Garam. — A fényes 
szeretök stb. (Van küzöttük figyelemreméltó, de feltűnő miidenütt a hebehurgyaság.) — 
Bort a pohárba 1 — Boldog házasság feltétele. — Majd letisztázom. — M i n t midőn a fának. 
. . . E g y pesti sétán. Jancsi úrfi stb. (Tehetség a comikumra, és satyrára, de még ki nem 
forrott, zavaros must.) Szép vagy alföld. — A többi vertről jövőre. D c egy pár rettentő 
példát mégis kiírunk m é g ide. p . o. 

4296 . B o r , sffr, v i z . Érdemesnek találtukba kiadásra e rovatban. Hangzása a kö
vetkezendő : 

„ A bor, a bor, a bor. 
Bár gyakran torkra forr, 
Párja még sincs neki ; 
A bölcs csak neveti, 
Hogyha virágzik orr . . . 
A bor, a bor, a bor." 

„ A sör, a sör, a sör, 
H o g y vigye el az ör . . . 
N e m ér egy fagarast. 
Csak növeszti a hasi, 

S puffasztókig gyötör . . . 
A sör, a sör, a sör." 

, . A viz, a viz, a viz. 
Nincs abban semmi iz, 
E g y csepp kedvet sem ád 
E z rá a szörnyű vád, 
Tőle csak a béka biz . . . 
A v ü , a viz, a viz." 

( A v e n , a v e n , a vers I) 

Pesti het ivásár . 
Január 25-én. — Ausztriai értékben. 

Buza 3 ft. 88 kr., 3 ft. 75 kr., 3 ft. 45 kr.; rozs 2 ft. 30 kr., 2 ft. 22 
k r . , 2 ft. 10 k r . ; árpa 1 ft. 9 1 % kr., 1 ft, 78 kr., 1 ft. 65 kr.; zab 1 ft-
65 k r . , 1 ft. 5 1 % kr., 1 ft. 45 kr.; tengeri 1 ft. 9 1 % kr., 1 ft. 78 kr., 1 ft. 
65 kr., egy pesti mérő; egy kenyér 1 ft. 5 kr., 80 kr., 60 kr.; egy zsák 
burgonya 1 ft. 25 kr., 1 ft. 5 kr., 80 kr.; egy darab borjú 18 ft. 90 kr., 
1 5 ft. 75 kr., 11 ft. 55 kr.; malacz 2 ft. 10 kr., 1 ft. 85 kr., 1 ft. 45 kr.; 

nyul 1 ft. 25 kr., 1 ft. 15 kr., 1 ft. 5 kr.; tojás 2 kr.; egy pár öreg tyúk 1 ft. 
5 kr.; egypár nyársravaló csibe 1 ft. 5 kr., 80 kr., 5 2 % kr.; egypár kappany 
1 ft. 25 kr., 1 ft. 15 kr.; egypár récze 1 ft. 65 kr., 1 ft. 45 kr., 1 ft. 25 kr.; 
egypár lud 3 ft. 15 kr., 2 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.; egypár pulyka 4 ft. 20 kr., 
3 ft. 35 kr., 2 ft. 50 kr.; 1 font borjúhús 40, 34, 2 6 % kr. 1 font sertéshús 
30, 2 6 V „ 23 kr.; nyers szalonna 34 kr.; háj 34 kr.; disznózsír 34 kr.; te-
hénzsir 6 6 % , 60 kr.; vaj 6 6 % , 60, 5 9 % kr.; repczeolaj 34 kr.; lenolaj 34 
kr.; egy iteze fris tej 8, 6 kr.; tejföl 34, 30 kr.; szilvapálinka 40 kr.; tör
kölypálinka 30 kr.; rozspálinka 2 6 % kr.; szesz 30 kr.; ó-bor 20, 16 kr.; 
uj-bor 14, 12 kr.; ser 10 kr.; eczet 10, 8, 6 kr.; borsó 10 kr.; lencse 10 kr.; 
bab 6 kr.; köleskása 6 kr.; árpakása 6 kr.; egy koszorú vereshagyma 60, 
40, 20 kr.; egy adag savanyu káposzta 12 kr.; egy mázsa széna 2 ft. 10 kr.. 
1 ft. 85 kr., 1 ft. 65 kr.; 100 kéve szalma 6 ft. 30 kr., 5 ft. 25 kr., 4 ft. 20 
kr.; 24 darab tojás 40 kr. ( P . N.) 

tér. *) 
— Figye lmez te tés a te lepi tvényi ü g y b e n M a g y a r o r s z á g o n . A nem

rég közzétett telepitvényi törvény annyi előnynyel bir, hogy alólirt nem 
mulaszthatja el, a^on t. cz. földbirtokosokat, kik jószágaikon illy telepitvé
nyeket szándékoznának felállítani, arra figyelmeztetni, hogy ezen szándék 
létesítésére bekövetkezett az alkalmas időpont. 

Illy telcpitvények előnyeit taglalni felesleges volna, csak annyit kivánt 
alólirt megjegyezni,hogy uj telepek által a földbirtokos a munkaerő hiányát, 
melly átalában olly érezhető, pótolhatja, miáltal a magának fenntartott 
jószágrészt nagyobb értékre emeli, és ez által, hogy jószágainak egy részét 
telepitőknek illő árért átadja, egy jelentékeny tőke szabad használatát bizto
sítja magának, mellyet további beruházásokra, vagy javításokra fordithat. 

Ezen előnyök mind a földbirtokosok, mind a külföldi, különösen német 
telepitők részéről élénk figyelmet érdemelnek, és valószínű, hogy ezen ügy 
most nagyobb mérvben, mint eddig lehetett, fogja jótékony hatását gyako
rolni a magyar mezei gazdaság gyorsabb felvirágzására, mi csak akkor tör
ténhetik, ha a munkaerő telepitők által szapo rí trafik. 

Ezért bátorkodik alnlirt mindazon t. cz. földbirtokosokat, kik jószágai
kon illy telepit vény eket kivannak felállítani, tisztelettel felkérni, ebbeli 
elhatározásaikat, valamint jószáguk részletes leírását, alulirttal közleni, hogy 
a szükségesjépéseket azonnal megtehesse, s pedig magyar nyelven ; ellenben 
ő kötelezi magát, a telepedŐkkel tulajdon nyelvükön levelezni, hogy ebben 
az esetben minden aggodalmat s nehézséget, nemkülönben félreértést mellőz
zön. — Mennyi birtok ajánltatik a telepitvények számára? — a családok 
számát? melly vidékről? s átalában melly feltételekkel? 

Erre vonatkozó levélbeli tudósításokat alólirt magán-ügyleti és átalá
nos tudakozó intézete irodájába czimezni s kéri — Bene István m. k., felha
talmazott ügynök. (Bécs, Wahringi-utcza 367. szám alatt.) 

• ) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős
séget a S z e r k 
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Újhold 3-kán 2 óra 20 perczkor reggel; n á l u n k n e m lá tható n a p f o g y a t k o z á s s a l . 

T A R T A L O M . 
Kisfaludy Sándor (arczkép). Z - y K — l y . — Tavasz, nyár, ősz, tél. C z c l d e r M-

— Villám Bandi, a rengeteg fia (vége) . E r d é l y i József. — Kisfaludy Sándor szülő- él 
lakóháza Sümegen (képpel). — Mátyás király fenmaradt holtuije I I I . (rajzzal). — László 
Károly levelei Amerikából I I . — Téglavető gép (képpel). — Böngészet. — Tárhas : 
Kakas Márton a szinház körül.— A csárdás-zenéről és tánczról. M a t o l a y V . —Irodalom 
és művészet. Egybáz éa iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. K ö z 
lekedés. M i ujság? Bécsi levél. Szinházi napló. Szerk. mondanivaló. Hetivásár. Nyilt tér. 

— A Pol i t ikai Ú j d o n s á g o k 4. számának fótartalma : Szardínia tervei. Heti kró
nika. A földbirtokosok pénzhiánya. Községi ügyek (Debreczen). Törvényszéki terem : 
Mocsonyi P . gyilkosának perében végtárgyalás. A debreczeni főiskola ügye. Pesti lóver
senyek sorozata. Sorshúzások : "Waldsfein, St. Genois. Rendes rovatok. 

Felelős szerkesztő : Pákh Alber t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Kiadó-tulajdonos H e e k e n a s t G u s z t á v . — Nyomtatja L a n d o r e r és H e e k e n a s t , egyetem-uteza 4. stám alatt Pesten. 




